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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras 
combinadas 
 
Aos 
Acionistas, Conselheiros e Administradores do 

JHSF Malls S.A. 
São Paulo - SP 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras combinadas da JHSF Malls S.A. e empresas que atuam 
no segmento de shopping centers e atividades correlatas sob mesmo controle (denominadas em 
conjunto “JHSF Malls”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 
2017 e os balanços patrimoniais combinados em 31 de dezembro de 2016 e 2015, e as respectivas 
demonstrações combinadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do acervo líquido e 
dos fluxos de caixa para os exercícios findos nessas datas, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da 
JHSF Malls em 31 de dezembro de 2017, a posição patrimonial e financeira combinada em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015, o desempenho combinado de suas operações e os seus respectivos 
fluxos de caixa combinados para os exercícios findos nessas datas, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com a normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board - IASB. 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas”. 
Somos independentes em relação à JHSF Malls, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.  
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Principais assuntos de auditoria 
 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações financeiras combinadas como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações financeiras combinadas e, portanto, não expressamos uma 
opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa 
auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos 
procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras combinadas tomadas em 
conjunto.  
 
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas”, incluindo aquelas em relação a esses 
principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos 
planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas 
demonstrações financeiras combinadas. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles 
executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as 
demonstrações financeiras combinadas da JHSF Malls. 
 
Mensuração do valor justo das Propriedades para investimento 
 
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de propriedades para investimento, mensuradas ao seu valor 
justo, totalizava R$2.492.882 mil, representando 98,1% do total do ativo consolidado. As 
metodologias e modelagens utilizadas para a determinação do valor justo, envolveram julgamento 
significativo e foram baseadas em premissas subjetivas adotadas pelos avaliadores externos 
contratados que suportaram a JHSF Malls, as quais incluem o desempenho atual e histórico dos 
contratos com locatários, projeções de receitas futuras de aluguel, condições de mercado, taxas de 
ocupação e taxas de desconto, dentre outros. 
 
O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido à 
relevância dos montantes envolvidos em relação ao total do ativo combinado, ao acervo líquido 
combinado, e os efeitos dos ajustes ao valor justo no resultado combinado do exercício, além das 
incertezas inerentes à estimativa de valor justo, dado o elevado grau de julgamento associado e à 
determinação das principais premissas descritas na nota explicativa 6. Uma mudança em alguma 
dessas premissas pode gerar um impacto relevante nas demonstrações financeiras combinadas da 
JHSF Malls. 
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Como nossa auditoria conduziu esse assunto: 
 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, o envolvimento de especialistas em 
avaliação para auxiliar na revisão da metodologia e dos modelos utilizados na mensuração do valor 
justo das propriedades para investimento, incluindo a análise da razoabilidade das premissas 
utilizadas e da integridade dos dados sobre a propriedade fornecidos pela Administração da JHSF 
Malls e pelos avaliadores externos. Analisamos informações que pudessem contradizer as premissas 
mais significativas e às metodologias selecionadas, bem como analisamos os dados de empresas 
comparáveis. Também analisamos a sensibilidade sobre tais premissas, para avaliar o 
comportamento do valor justo registrado, considerando outros cenários e premissas, com base em 
dados de mercado. 
 
Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações da JHSF Malls sobre o assunto, incluídas 
na nota explicativa 6 às demonstrações financeiras combinadas de 31 de dezembro de 2017. 
 
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a mensuração do valor justo 
das propriedades para investimento, que está consistente com a avaliação da Administração, 
consideramos que os critérios e premissas considerados para a determinação do valor justo dessas 
propriedades para investimento adotados pela Administração, assim como as respectivas divulgações 
na nota explicativa 6, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras combinadas 
tomadas em seu conjunto. 
 
Reestruturação societária 
 
Conforme descrito na nota explicativa 1.1, a controladora indireta da JHSF Malls, JHSF Participações 
S.A., realizou determinadas transações societárias envolvendo empresas sob o seu controle, com o 
intuito de proceder a uma reorganização societária, segregando e segmentando as empresas com 
atividade de renda recorrente sobre os shopping centers e empresas com atividades correlatas 
(administração de empreendimentos, de estacionamentos, fornecimento de energia elétrica e 
telecomunicações, dentre outros), das demais empresas sob o mesmo controle. A conclusão dessa 
reestruturação societária foi em 31 de dezembro de 2017, resultando no fato que a JHSF Malls S.A. 
(nova denominação do Shopping Cidade Jardim S.A.) passou a ser a controladora dessas empresas 
de shopping center e atividades correlatas. As transações societárias foram realizadas a valores 
contábeis, não resultando em impactos no resultado combinado da JHSF Malls, porém, 
remanescendo um saldo a pagar de R$300.000 mil para a JHSF Participações S.A., em 31 de 
dezembro de 2017. 
 
Consideramos como um principal assunto de auditoria devido à relevância dos montantes envolvidos 
em relação ao total do passivo combinado, ao efeito negativo sobre o capital circulante combinado e 
consequente risco de liquidez, e consequentemente da incerteza inerente à liquidação do valor e à 
divulgação detalhada da transação nas notas explicativas 1.1 e 9. A liquidação da dívida dependerá 
de eventos futuros através de operações financeiras ou patrimoniais a serem realizadas pela JHSF 
Malls S.A., e que encontram-se em andamento. 
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Como nossa auditoria conduziu esse assunto: 
 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a análise das documentações referentes à 
reestruturação, as obrigações acessórias, os impactos contábeis e tributários, a integridade das 
informações contábeis utilizadas, o envolvimento de especialistas tributários, avaliação do capital 
circulante líquido combinado e as probabilidades de liquidação dos valores frente às perspectivas 
possíveis de operações financeiras ou patrimoniais a serem realizadas, confirmação de saldo entre 
as partes relacionadas e avaliação de que não foram apurados ganhos ou perdas na reestruturação. 
 
Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações da JHSF Malls sobre o assunto, incluídas 
nas notas explicativas 1.1 e 9 às demonstrações financeiras combinadas de 31 de dezembro de 
2017. 
 
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre as transações realizadas na 
reestruturação societária e sobre a análise apresentada pela Administração para a regularização de 
seu capital circulante líquido combinado, consideramos que as transações e análises realizadas e 
adotadas pela Administração, assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas 1.1 e 9, 
são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras combinadas tomadas em seu conjunto. 
 
Ênfase 
 
Restrição de propósito das demonstrações financeiras combinadas 
 
Chamamos a atenção para a nota explicativa 2.1, que descreve a base de elaboração das 
demonstrações financeiras combinadas. As demonstrações financeiras combinadas da JHSF Malls 
podem não ser um indicativo da posição e performance financeira e dos fluxos de caixa que poderiam 
ser obtidos se a JHSF Malls tivesse operado como uma única entidade independente. As 
demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas para informação da Administração da 
JHSF Malls, e em conexão com o processo de distribuição pública de ações da JHSF Malls S.A. e, 
portanto, podem não servir para outras finalidades. Nossa opinião não está ressalvada em relação a 
esse assunto. 
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Outros assuntos 
 
Demonstrações combinadas do valor adicionado 
 
As demonstrações combinadas do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da JHSF Malls, e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos 
de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras combinadas da 
JHSF Malls. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 
com as demonstrações financeiras combinadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - 
Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações combinadas do valor 
adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios 
definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações 
financeiras combinadas tomadas em conjunto. 
 
Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
combinadas 
 
A Administração da JHSF Malls é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board – IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras combinadas livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras combinadas, a Administração da JHSF Malls é 
responsável pela avaliação da capacidade da JHSF Malls continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras combinadas, a não ser que a Administração da JHSF 
Malls pretenda liquidar a JHSF Malls ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da JHSF Malls são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras combinadas. 
 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras combinadas, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras combinadas. 
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Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
combinadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da JHSF Malls. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da JHSF Malls. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras combinadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a JHSF Malls a não mais 
se manter em continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras 
combinadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras combinadas representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 
 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos 
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.  
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das 
demonstrações financeiras combinadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os 
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a 
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em 
nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 
 
São Paulo, 26 de fevereiro de 2018. 
 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP034519/O-6 
 
 
 
 
 
 
Marcos Alexandre S. Pupo 
Contador CRC-1SP221749/O-0 
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 Consolidado   Combinado 

Ativo Nota  2017  2016  2015 

Circulante   
     

  Caixa e equivalentes de caixa 4  1.268  4.389  2.123 

  Contas a receber 5  24.500  32.955  32.829 

  Impostos e contribuições a recuperar   2.832  170  2.518 

  Créditos diversos   2.538  3.822  4.954 

Total do ativo circulante   31.138  41.336  42.424 

 
  

     
Não circulante   

     
  Contas a receber 5  1.768  2.876  3.794 

  Partes relacionadas 9  -  44.320  26.269 

  Créditos diversos   484  653  142 

  Imobilizado 3.2  15.363  17.745  25.823 

  Propriedades para investimento 6  2.492.882  2.265.425  2.585.238 

  Intangível   115  132  133 

Total do ativo não circulante   2.510.612  2.331.151  2.641.399 

Total do ativo 
  

2.541.750  2.372.487  2.683.823 
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   Consolidado  Combinado 

Passivo Nota  2017  2016  2015 

           

Circulante        
  Fornecedores     4.986  7.900  10.634 

  Empréstimos e financiamentos 7.1  26.634  62.226  34.580 

  Debêntures 7.2  39  1.875  42.691 

  Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias   3.110  4.424  5.786 

  Adiantamento de clientes   -  3.721  28 

  Receita diferida / cessão de direito de uso 8  6.404  9.581  10.754 

  Dividendos a pagar 9  67.276  65.346  24.844 

  Débitos com partes relacionadas 9  300.000  1.173  29.191 

  Débitos diversos   4.083  1.598  303 

Total do passivo circulante   412.532  157.844  158.811 

        
Não circulante        
  Empréstimos e financiamentos 7.1  78.225  128.834  248.832 

  Debêntures 7.2  372.502  324.677  283.558 

  Impostos e contribuições diferidos 10.1  505.224  442.467  493.096 

  Provisão para demandas judiciais 11  427  1.055  864 

  Receita diferida / cessão de direito de uso 8  7.883  11.863  22.331 

Total do passivo não circulante   964.261  908.896  1.048.681 

Acervo líquido   1.164.957  1.305.747  1.476.331 

Total do passivo e acervo líquido   2.541.750  2.372.487  2.683.823 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas. 
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     Combinado   

 Nota  2017  2016  2015 

Receita operacional líquida  12  163.101  203.219  202.432 

Custo operacional 13  (36.775)  (52.445)  (47.488) 

Lucro bruto   126.326  150.774  154.944 

   
 

 
 

 
 

Receitas e (despesas) operacionais        
  Despesas gerais e administrativas 13  (34.461)  (25.896)  (29.635) 

  Despesas comerciais 13  (3.086)  (4.944)  (3.710) 

  Outras despesas operacionais, líquidas 14  (2.551)  (7.035)  (17.249) 

  Valor justo de propriedades para 
investimento 6  

155.970  62.078  410.498 

Lucro antes do resultado financeiro e 
imposto de renda e da contribuição social   

 
242.198  

 
174.977  

 
514.848 

        
  Receitas financeiras 15  4.173  7.181  6.003 

  Despesas financeiras 15  (60.175)  (86.630)  (114.787) 

Resultado financeiro 15  (56.002)  (79.449)  (108.784) 

        

Lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social    

 
186.196  

 
95.528  

 
406.064 

  Imposto de renda e contribuição social 
correntes e diferidos 10.2  (62.209)  (36.712)  (110.851) 

Lucro líquido do exercício   123.987  58.816  295.213 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas. 
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      Combinado     

   2017  2016  2015 

Lucro líquido do exercício  123.987  58.816  295.213 

Outros resultados abrangentes  -  -  - 

Total resultado abrangente do exercício  123.987  58.816  295.213 

       
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas. 
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  Acervo líquido 

Saldos em 01 de janeiro de 2015   1.113.935 

   

Lucro líquido do exercício  295.213 

Movimentações no acervo líquido  67.183 

Saldos em 31 de dezembro de 2015   1.476.331 

   

Lucro líquido do exercício  58.816 

Dividendos propostos  (44.474) 

Efeito líquido da incorporação JHSF Shoppings (Nota 1.1 – a)  127.570 

Efeito líquido da cisão Shopping Cidade Jardim (Nota 1.1 – b)  (325.704) 

Demais movimentações no acervo líquido  13.207 

Saldos em 31 de dezembro de 2016  1.305.747 

   

Lucro líquido do exercício  123.987 

Dividendos propostos  (2.450) 

Efeito da dívida por aquisição dos shoppings SPN/SBV (Nota 1.1 – d)  (300.000) 

Demais movimentações no acervo líquido  37.672 

Saldos em 31 de dezembro de 2017  1.164.957 

   
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas. 
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     Combinado     

 2017  2016  2015 

Fluxo de caixa das atividades operacionais      

Lucro antes dos impostos e da contribuição social 186.196  95.528  406.064 
Ajustes para reconciliar o lucro antes dos impostos com o caixa líquido 
gerado pelas atividades operacionais      

Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa - contas a receber (Nota 5) 3.132  2.357  7.722 

Variação no valor justo das propriedades para investimento (Nota 6) (155.970)  (62.078)  (410.498) 

Linearização da receita (2.605)  1.739  (1.731) 

Provisão (reversão) com demandas judiciais (Nota 14) (628)  191  588 

Depreciações e amortizações (Nota 13) 2.264  4.686  4.924 
Juros, variações monetárias e cambiais sobre empréstimos, financiamentos e 
debêntures 56.009  74.872  111.501 

Amortização dos custos de empréstimos, financiamentos e debêntures 1.841  942  809 

 90.239  118.237  119.379 

Variação dos ativos operacionais:      

Contas a receber 6.431  (1.565)  352 

Créditos diversos 1.453  622  2.256 

Variação dos passivos operacionais:      

Fornecedores   (2.912)  (2.735)  (436) 

Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias 874  2.358  4.490 

Débitos diversos 2.485  1.295  250 

Adiantamento de clientes (3.721)  3.692  (41) 

Receita diferida / Cessão de direito de uso (7.157)  (11.641)  (14.450) 

Caixa gerado pelas atividades operacionais 87.692  110.263  111.800 
Pagamentos de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (Notas 
7.1 e 7.2) (9.528)  (88.021)  (82.004) 

Pagamentos de impostos sobre a renda (2.188)  (3.720)  (4.407) 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 75.976  18.522  25.389 

Fluxo de caixa das atividades de investimento      

Aquisição de ativo imobilizado e intangível (3.985)  (3.154)  (2.665) 

Aquisição de propriedade para investimento (Nota 6) (21.448)  (18.956)  (39.540) 

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (25.433)  (22.110)  (42.205) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento      

Empréstimos, financiamentos e debêntures pagos (Nota 7.1) (88.546)  (79.830)  (35.453) 

Pagamento juros sobre capital próprio -  -  (34.944) 

Variação com partes relacionadas, líquida 34.882  85.684  87.923 

Dividendos pagos -  -  (1.157) 

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamento (53.664)  5.854  16.369 

Aumento (redução) dos saldos de caixa e equivalentes de caixa (3.121)  2.266  (447) 

Caixa e equivalentes de caixa      

Saldo final 1.268  4.389  2.123 

Saldo inicial 4.389  2.123  2.570 

Aumento (redução) dos saldos de caixa e equivalentes de caixa (3.121)  2.266  (447) 

      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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      Combinado     

  2017  2016  2015 

1. - Receita  338.749  289.654  632.053 

  1.2 - Receita com shoppings centers e locações comerciais 
 185.911  229.933  229.277 

  1.3 - Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa  (3.132)  (2.357)  (7.722) 

  1.5 - Variação de valor justo das propriedades para investimento 
 

155.970  62.078  410.498 

2. - Insumos  (57.071)  (57.663)  (51.744) 

  2.2 - Custo com shoppings centers e locações comerciais  (31.206) 
 

(46.066) 
 

(45.655) 

  2.5 - Materiais, serviços de terceiros e outros  (25.865)  (11.597)  (6.089) 

3. - Valor adicionado bruto  281.678  231.991  580.309 

4. - Retenções  (2.264)  (4.686)  (4.924) 

  4.1 - Depreciação e amortização  (2.264)  (4.686)  (4.924) 

5. - Valor adicionado líquido gerado  279.414  227.305  575.385 

6. - Valor adicionado recebido em transferência  4.173  7.181  6.003 

  6.1 - Receitas financeiras  4.173  7.181  6.003 

7. - Valor adicionado a distribuir  283.587  234.486  581.388 

8. - Distribuição do valor adicionado       

  8.1 - Pessoal e encargos  11.399  18.211  16.332 

     8.1.1 - Remuneração direta  8.411  15.014  13.643 

     8.1.2 - Benefícios  2.808  2.624  1.912 

     8.1.3 - F.G.T.S.  180  573  777 

  8.2 - Impostos, taxas e contribuições  85.475  63.794  137.807 

     8.2.1 - Federais  85.019  63.426  137.696 

     8.2.3 - Municipais  456  368  111 

  8.3 - Remuneração de capital de terceiros  58.169  77.416  125.722 

     8.3.1 - Juros   56.009  74.872  111.501 

     8.3.2 - Aluguéis  2.160  2.544  14.221 

  8.4 - Remuneração de capitais próprios  128.544  75.065  301.527 

     8.4.3 - Acervo líquido  128.544  75.065  301.527 

  283.587  234.486  581.388 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas. 
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1. Contexto operacional 

 
A JHSF Malls S.A. (“Companhia”), anteriormente denominada Shopping Cidade Jardim S.A., tem 
sede na Avenida Magalhães de Castro, 4.800 - Torre 3, Continental Tower, 27º andar, São Paulo - 
SP, tem por objeto social a exploração comercial, por intermédio da locação das lojas e áreas, dos 
empreendimentos Shopping Cidade Jardim, Shopping Bela Vista, Shopping Ponta Negra e Catarina 
Fashion Outlet, além de locação e a administração de bens e negócios próprios, participação em 
outras sociedades como acionista ou quotista, prestação de serviços, inclusive mediante alocação 
de mão-de-obra, para administração, assessoria, consultoria, planejamento, coordenação e 
organização financeira, incluindo gestão de contratos, para: centros comerciais, condomínios, 
conjuntos integrados de imóveis comerciais e residenciais, estacionamentos, manutenção, limpeza, 
pintura, jardinagem e conservação de imóveis, incluindo fornecimento e alocação de mão-de-obra 
para ascensoristas, recepcionistas, telefonistas, contínuos, motoristas, porteiros, entregadores, 
mensageiros, copa e cozinha em geral, dentre outros. Os shoppings (ou empreendimentos) que 
fazem parte das operações da JHSF Malls operam de forma conjunta, compartilhando as estruturas 
e custos corporativos, gerenciais e operacionais. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia é 
controlada diretamente pela JHSF Incorporações Ltda. (“JHSF Incorporações”) e indiretamente pela 
JHSF Participações S.A. (“JHSF Participações” ou “Controlador”). 
 
Como parte da estratégia da Companhia e objetivando a realização de um processo de admissão 
de novos acionistas, no contexto de uma oferta pública inicial de ações (IPO), a Administração, no 
final do exercício de 2017, efetuou uma reestruturação societária nas empresas do conglomerado 
JHSF Malls (doravante designado como “JHSF Malls”), o qual é composto pelas empresas sob 
controle comum da JHSF Participações S.A. em todos os períodos cobertos por essas 
demonstrações financeiras combinadas, conforme demonstrado a seguir. 
 

 1.1. Reestruturação societária 

As transações referentes às reestruturações societárias foram realizadas entre empresas sob o 
mesmo controle, e dessa forma, foram realizadas a valores contábeis, à luz do ICPC 09, não 
sendo gerado nenhum ganho ou perda nas transações. Especificamente em relação aos valores 
de propriedades para investimentos, os valores contábeis se equivalem ao seu valor justo, 
conforme prática contábil adotada pela Companhia. 

 
a) Incorporação reversa (em 2016) 

 
Em 18 de novembro de 2016, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da JHSF 
Participações S.A. e da JHSF Incorporações aprovaram a incorporação da JHSF Shoppings 
Ltda., até então acionista da Companhia, em um processo de simplificação da estrutura 
societária e redução dos custos de sua controladora indireta, tendo em vista a sinergia de 
esforços, com a transferência da totalidade dos ativos, direitos e obrigações da JHSF 
Shoppings Ltda. para a Companhia. O acervo líquido incorporado foi de R$127.570. 

 
b) Cisão de imóvel (propriedade para investimento – em 2016) 

 
Em 05 de dezembro de 2016, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da 
Companhia aprovaram a cisão parcial de parcela equivalente à 33% de sua propriedade 
para investimento no montante de R$413.028 (Nota 6), bruto dos impostos diferidos passivos 
sobre a variação do valor justo no valor de R$87.324, resultando na transferência de acervo 
líquido em montante igual a R$325.704. 
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c) Cessão onerosa de controladas (em 2017) 
 

Em 30 de novembro de 2017, a Companhia realizou a cessão onerosa integral de suas 
participações nas controladas: Soberana Administradora de Bens Ltda., Shopping Vila 
Madalena Ltda. e Companhia Urbanizadora Jardim Panorama Ltda., cujas participações 
haviam sido obtidas por meio da incorporação da JHSF Shoppings Ltda., no montante de 
R$44.133, para a Polônia Incorporações Ltda., controlada da, JHSF Participações S.A., 
controladora indireta da Companhia. 

 
d) Incorporações e aportes de controladas (em 2017) 
 

Em 31 de dezembro de 2017, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária, 
considerando a intenção de constituir uma empresa especificamente voltada ao setor de 
renda recorrente, atuando em shopping centers, a Companhia realizou as seguintes 
operações societárias, ao seu valor contábil, com o objetivo de montar uma estrutura única 
e específica para esse setor, além de reduzir seus custos internos e maximizar a sinergia 
das empresas sob o mesmo controle: 

 

 Incorporação da Vila Catarina S.A., anteriormente controlada pela JHSF Incorporações, 
pelo acervo líquido de R$371.369; 

 Obtenção do controle acionário das seguintes empresas: Companhia Administradora de 
Empreendimentos e Serviços - CAES, da Sociedade Administradora de 
Estacionamentos e Serviços S.A. - SAES, da Sustenta Comercializadora de Energia 
S.A., da Sustenta Telecomunicações Ltda. e da Cidade Jardim Comercio Digital, por 
meio de recebimento de aporte de capital da JHSF Incorporações, que também 
contribuiu com outros ativos, dentre eles o terreno que será utilizado na expansão do 
Shopping Catarina Fashion Outlet, no valor de R$50.039 (Nota 6), e passivos 
relacionados à operação de shopping centers e que integravam o balanço patrimonial 
da JHSF Incorporações. O valor do acervo líquido aportado foi de R$34.982; 

 Aquisição do controle acionário do Shopping Bela Vista S.A., antiga JHSF Salvador 
Empreendimentos e Incorporações S.A., proprietária de 51% sobre determinadas 
rubricas da sua operação, inclusive do ativo relacionado ao Shopping Bela Vista; e do 
Shopping Ponta Negra Ltda., antiga JHSF Manaus Empreendimentos e Incorporações 
Ltda., proprietária de 80% da operação, inclusive do ativo relacionado ao Shopping 
Ponta Negra. Estas aquisições ocorreram por meio de contrato de cessão onerosa 
assinado com a JHSF Participações S.A.. O valor do acervo líquido adquirido foi de 
R$470.406, com um valor a pagar de R$300.000 (Nota 9); 
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1.2. Informações sobre as empresas combinadas 
 

Resumo das atividades das principais empresas combinadas: 
 

 
Sociedades controladas  Atividade 

Companhia Administradora de 
Empreendimentos e Serviços 

  Prestação de serviços de administração, assessoria, consultoria e 
planejamento em geral de shopping centers, centros comerciais, condomínios 
e outros conjuntos integrados de imóveis comerciais e residenciais, 
participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, dentro 
ou fora do território nacional 

     

Sociedade Administradora de Estacionamento   Prestação de serviços de guarda e estacionamento de veículos nos shoppings 
da Companhia, bem como em shows e eventos artístico; a prestação de 
serviços de administração inclusive por sistema eletrônico, de estacionamentos 
próprios ou de terceiros; a assessoria e consultoria empresarial no segmento 
de administração de estacionamentos. 

     
Shopping Bela Vista Ltda. 

 
Exploração comercial, por intermédio da locação das lojas e áreas do 
empreendimento  

  
Shopping Ponta Negra S.A. 

 
Exploração comercial, por intermédio da locação das lojas e áreas do 
empreendimento.  

  
Cidade Jardim Comércio Digital Ltda. 

 
Exploração de comércio digital.  

  
Sustenta Comercializadora de Energia S.A. 

 
Comercialização de energia elétrica adquirida de distribuidoras, bem como o 
fornecimento de energia elétrica de geradores.  

  
Sustenta Telecomunicações Ltda. 

 

Prestação de serviços de comunicação Multimídia -SCM, Prestação de 
serviços telecomunicações em geral, Serviços de engenharia, aluguel de 
maquinas e equipamentos, consultoria em tecnologia da informação 

 
Os dados sobre os empreendimentos estão descritos como segue: 
 

2.1 Shopping Cidade Jardim - inaugurado em maio de 2008, construindo em São Paulo um conceito 

inspirado nas ruas mais elegantes do mundo e nos centros comerciais de maior sucesso no 

exterior, sendo o primeiro shopping center aberto da cidade de São Paulo, com luz natural e 

lojas de frente para jardins. 

2.2 Shopping Bela Vista - inaugurado em 13 de julho de 2012, está inserido no único bairro planejado 

da capital baiana, o Horto Bela Vista. Com fácil acesso, o empreendimento está situado na 

confluência de grandes avenidas, às margens da via expressa, e conta com mais de 3.000 vagas 

de estacionamento. 

2.3 Shopping Ponta Negra - inaugurado em 7 de agosto de 2013, com a proposta de levar ao público 

de Manaus uma inovadora e diferenciada concepção de centro de compras e lazer. Localizado 

no bairro de Ponta Negra e reúne aproximadamente 150 lojas de marcas nacionais e 

internacionais reconhecidas. 

2.4 Catarina Fashion Outlet - inaugurado em 18 de outubro de 2014, contou com sua primeira 

expansão após um ano de empreendimento, e se mantém como um sucesso absoluto. Com 105 

lojas, o Outlet tem como marca registrada suas alamedas agradáveis, um ambiente sofisticado 

e um mix diferenciado com as melhores marcas nacionais e internacionais. 
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Abaixo demonstramos algumas informações não contábeis sobre o portfólio dos shoppings centers 
da JHSF Malls e a sua participação sobre as operações dos empreendimentos em atividade, em 
31 de dezembro de 2017: 

 

Portfólio  Localização  

% JHSF 
Malls  

ABL Total - 
(m2)  

ABL JHSF - 
(m2) 

Shopping Cidade Jardim  São Paulo- SP  67%  37.671  25.240 

Shopping Bela Vista  Salvador - BA  51%  50.240  25.622 

Shopping Ponta Negra  Manaus - AM  80%  36.615  29.292 

Catarina Fashion Outlet  São Roque – SP  100%  24.006  24.006 

      148.532  104.160 

 
Operações em conjunto - Os empreendimentos em operações: Shopping Cidade Jardim, em São 
Paulo (SP); Shopping Bela Vista, em Salvador (BA); e, Shopping Ponta Negra, em Manaus (AM), 
são classificadas como operações em conjunto (Joint Operation) com sociedades e/ou pessoas 
físicas que não integram o mesmo grupo econômico da JHSF Malls, não integrando o quadro 
societário do conglomerado JHSF Participações. A participação dessas sociedades e/ou pessoas 
físicas está restrita ao percentual que possuem sobre a propriedade do imóvel, e consequentemente, 
à parcela da receita e de determinados custos e despesas, conforme contrato entre as partes, com 
isso a Companhia reconhece contabilmente, de forma proporcional à sua participação nessas 
operações de shopping centers, a receita e esses custos e despesas. A JHSF Malls atingiu, em 31 
de dezembro de 2017, uma estrutura societária em nível consolidado, equivalente ao da combinação 
de informações financeiras contidas nas presentes demonstrações financeiras combinadas. 

 

 2.  Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
combinadas 

 2.1. Base de elaboração 

As demonstrações financeiras combinadas e o balanço patrimonial consolidado foram preparados e 
estão sendo apresentadas conforme os padrões internacionais de contabilidade, os International 
Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidos pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”), e interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee 
(“IFRIC”), implantados no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas 
interpretações técnicas (“ICPCs”) e orientações (“OCPCs”), aprovados pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”). A preparação das presentes demonstrações financeiras combinadas considera 
ainda o pronunciamento técnico CPC 44 - Demonstrações Combinadas, exclusivamente, para 
atender às necessidades da JHSF Malls, uma vez que não são requeridas pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras combinadas e o balanço patrimonial consolidado 
da JHSF Malls foram preparadas considerando o custo histórico de aquisição/construção como base 
de valor, e ajustadas para refletir o valor justo das propriedades para investimento, e evidenciam as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, que correspondem às utilizadas 
pela administração na sua gestão. 
 
Adicionalmente, a JHSF Malls considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 
07 – Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral, e desta 
forma, as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão.  
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As presentes demonstrações financeiras combinadas e o balanço patrimonial consolidado da JHSF 
Malls compreendem apenas as empresas que atuam no segmento de shopping centers e atividades 
correlatas, sob o controle comum, direto e indireto, da JHSF Participações, e estão sendo 
apresentadas exclusivamente com o objetivo de fornecer, por meio de um único conjunto de 
demonstrações financeiras, informações relativas à totalidade das atividades de shopping centers e 
atividades correlatas, sob o controle comum deste Controlador para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2017, 2016 e de 2015, no contexto da oferta pública inicial de ações (“IPO”) da JHSF 
Malls, sendo observados os reflexos da reestruturação societária mencionada na Nota 1.1.  
 
Essas demonstrações financeiras combinadas não representam as demonstrações financeiras 
estatutárias das entidades que compõem a JHSF Malls, e não devem ser tomadas como base para 
fins de cálculos de dividendos, tributos ou para quaisquer outros fins societários ou análise de 
rentabilidade ou sobre performance passada ou futura. As empresas que foram combinadas estão 
mencionadas no quadro abaixo. 
 
No processo de combinação foram eliminados os saldos ativos e passivos e as receitas e despesas 
de operações e lucros não realizados entre as empresas combinadas. 
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A composição dos acervos líquidos e resultados das empresas combinadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, são como segue: 
 

    Cessões   
 Incorp. da 

Vila Catarina     Caes     Saes    
 Shopping 
Bela Vista    

 Shopping 
Ponta Negra    

 Cidade Jardim 
Comer. Digital    

 Sustenta 
Comercializ.    

 
Sustenta 
Telecom     Total 

Ativo                                         

Circulante                   (60)   
                

4.687    
           

6.977    
         

2.375    
                   

3.475    
                

4.489                           1    
                     

1.302    
               

403    
               

23.649  

Não circulante             (44.147)   
             

610.108    
         

30.701    
        

14.887    
                

276.808    
             

498.103                         24    
                   

26.950    
             

9.046    
           

1.422.480  

              (44.207)   
             

614.795    
         

37.678    
        

17.262    
                

280.283    
             

502.592                         25    
                   

28.252    
             

9.449    
              

1.446.129  

Passivo / Acervo Líquido                                     

Circulante                   (74)   
              

29.794    
              

418    
         

4.515    
                   

6.720    
              

26.482                           2    
                       

933    
               

428    
               

69.318  
  

Não circulante                    -      
             

213.632    
         

17.001    
        

11.311    
                  

47.510    
             

231.757                          -      
                   

22.772    
               

304    
              

544.287  
  

Acervo Líquido             (44.133)   
             

371.369    
         

20.259    
         

1.436    
                

226.053    
             

244.353                         23    
                     

4.547    
             

8.717    
              

832.524  
  

              (44.207)   
             

614.795    
         

37.678    
        

17.262    
                

280.283    
             

502.592                         25    
                   

28.252    
             

9.449    
              

1.446.129  
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As demonstrações financeiras combinadas e o balanço patrimonial consolidado foram elaborados 
com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas 
contábeis envolvidas na preparação dessas demonstrações financeiras foram apoiadas em fatores 
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas 
estimativas e premissas incluem avaliações dos ativos financeiros pelo valor justo, estimativas do 
valor justo das propriedades para investimento, análise do risco de crédito para determinação da 
perda estimada com créditos de liquidação duvidosa, análises de recuperabilidade do imposto de 
renda e da contribuição social diferidos, determinação de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua 
recuperabilidade nas operações, assim como da análise dos demais riscos para determinação de 
outras provisões, inclusive para demandas judiciais. 

 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas podem resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras combinadas devido 
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas principais 
estimativas e premissas pelo menos trimestralmente ou quando há alguma mudança significativa 
nessas estimativas que podem impactar significativamente as demonstrações financeiras da JHSF 
Malls.  
 
Reconciliação do Capital Circulante da JHSF Malls 

 
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas no curso normal dos negócios. A 
Administração efetuou a avaliação da capacidade da Companhia de dar continuidade às suas 
atividades durante a elaboração dessas demonstrações financeiras. Em 31 de dezembro de 2017, a 
Companhia apresenta passivo circulante maior que o ativo circulante, em R$381.394 (R$116.508 
em 2016 e R$116.387 em 2015). Tais excessos são considerados temporários, visto que a 
Companhia passou por uma fase de equalização de suas atividades e reestruturação societária, 
onde foram incorporados ativos e assumidas dívidas, por conta da combinação dos dados, refletindo 
as condições e reorganização societária realizadas no exercício de 2017.  

 
Adicionalmente, a obtenção do controle de determinadas sociedades, conforme mencionado na Nota 
1.1, via cessão onerosa, gerou um passivo a pagar à JHSF Participações. O saldo deste passivo em 
31 de dezembro de 2017 era de R$300.000 (Nota 9), que a Companhia pretende liquidar quando da 
ocorrência de eventos de liquidez, como captação de recursos no mercado mobiliário ou por meio 
de capitalização deste passivo via aumento de capital e emissão de novas ações.  

 
Ainda, salientamos que os contratos de locação firmados, estão contabilizados pelo método linear 
de acordo com o período de competência, não tendo sido reconhecido o saldo a receber contratual 
futuro comprometido com os locatários, que farão parte da geração de caixa para liquidação das 
dívidas. O valor da geração futura de caixa está indiretamente representado pelo valor justo das 
propriedades para investimento, registrado no ativo não circulante, que estão avaliadas, 
substancialmente ao seu valor justo com base no método de fluxo de caixa descontado. 
 

 2.2. Aprovação das Demonstrações Financeiras 

A emissão dessas demonstrações financeiras combinadas e o balanço patrimonial consolidado da 
JHSF Malls foi autorizada pelo Conselho de Administração em 26 de fevereiro de 2018. 
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 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação 

A JHSF Malls não realiza operações em moeda estrangeira e atua em um único ambiente 
econômico, usando o Real como “moeda funcional”, que é também a moeda de apresentação das 
demonstrações financeiras combinadas e do balanço patrimonial consolidado.  
 

 2.4. Normas novas, alterações e interpretações de normas que ainda não 
estão em vigor em 31 de dezembro de 2017 

A JHSF Malls decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração 
que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. A natureza e a vigência de cada uma 
das principais novas normas e alterações são descritas a seguir: 
 

Pronunciamento Descrição Vigência 

CPC 48 - Instrumentos 
Financeiros 
 

  Correlação as normas internacionais de 
contabilidade – IFRS 9 – Instrumentos 
Financeiros: classificação, mensuração, perda 
por redução ao valor recuperável e 
contabilização de hedge. 

Exercícios anuais 
iniciados a partir de 1º de 
janeiro de 2018. 

   
CPC 47 - Receitas de 
contratos com clientes 

Correlação as normas internacionais de 
contabilidade – IFRS 15 – sobre o 
reconhecimento de receita em transações de 
contratos com clientes.  

Exercícios anuais 
iniciados a partir de 1º de 
janeiro de 2018. 

CPC 06 (R2) – 
Arrendamento mercantil 

Correlação às normas internacionais de 
contabilidade – IFRS 16 - Refere-se à definição 
e a orientação do contrato de arrendamento 
previsto na IAS17. 

Exercícios anuais 
iniciados a partir de 1º de 
janeiro de 2019. 

   
 
A JHSF Malls pretende adotar as novas normas e/ou alterações na data de vigência requerida com 
base no método aplicável a cada pronunciamento podendo ser sua apresentação de forma 
retrospectiva ou prospectiva. Na avaliação preliminar da JHSF Malls não se espera que essas 
modificações possam ter um impacto significativo em suas demonstrações financeiras combinadas, 
principalmente no que se refere ao reconhecimento de receita, uma vez que a JHSF Malls já adota 
práticas cujos efeitos contábeis estariam muito próximos àqueles requeridos pelo CPC 06 (R2), bem 
como para o reconhecimento de receita para a JHSF Malls, conforme CPC 47, quando aplicável. 
Adicionalmente, em relação ao CPC 48, também na avaliação preliminar da JHSF Malls não se 
espera que essas modificações possam ter um impacto significativo sobre os seus instrumentos 
financeiros. 

 
Não há outros pronunciamentos ou interpretações de IFRS/CPCs que ainda não entraram em vigor 
até a data de emissão dessas demonstrações financeiras combinadas que poderiam ter um impacto 
significativo sobre essas demonstrações financeiras da JHSF Malls. 
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 3. Principais práticas contábeis  

 3.1.  Receita líquida de aluguéis e serviços e receita financeira 

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão 
gerados para a JHSF Malls e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é 
mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida ou a receber, excluindo 
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A JHSF Malls avalia as 
transações de receita de acordo com os critérios específicos a seguir para determinar se estão 
atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em 
todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser 
satisfatórios antes de haver reconhecimento de receita:  
 
Receita com aluguéis 
 
A JHSF Malls registra suas operações com locação de lojas como arrendamentos mercantis 
operacionais. O valor mínimo do aluguel estabelecido, incluindo os aumentos fixos periódicos 
previstos nos contratos e excluindo os reajustes inflacionários, são reconhecidos na proporção 
da participação da JHSF Malls em cada shopping, e adicionalmente são avaliados os efeitos 
das bases lineares durante os prazos dos respectivos contratos, independentemente da forma 
de recebimento.  
 
As receitas de aluguéis resultantes de arrendamentos mercantis operacionais das propriedades 
para investimento são reconhecidas de forma linear ao longo do prazo dos compromissos de 
arrendamento mercantil, considerando os potenciais impactos de incentivos aos locatários. 
 
Os locatários das unidades comerciais geralmente pagam um aluguel que corresponde ao maior 
entre um valor mínimo mensal, reajustado anualmente em sua maioria com base na variação 
do índice Geral de Preços - Mercado - IGP-M, e um montante obtido através da aplicação de 
um percentual sobre a receita bruta de vendas de cada locatário. A diferença entre o valor 
mínimo e o montante obtido através da aplicação de percentuais sobre a receita bruta de 
vendas, são considerados pagamentos contingentes e reconhecidos no resultado quando 
efetivamente incorridos. 
 
Receita de cessão de direitos de uso – Receita Diferida  
 
Os valores de cessão de direitos de uso (CDU), líquidos dos montantes pagos por recompra de 
“pontos comerciais”, são contabilizados como receitas diferidas, no passivo, no momento de 
sua assinatura, sendo apropriado ao resultado de forma linear, com base no prazo do contrato 
de aluguel (em média 60 meses) das respectivas lojas a que se referem, a partir do início da 
locação. 
 
A diferença entre a vigência dos contratos de locação e períodos de pagamentos, é tratada na 
rubrica de “taxa de cessão de direito de uso” (Nota 12), com o intuito da receita ser reconhecida 
de forma linear. 
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Receita com estacionamento  
 
Refere-se à receita com a exploração de estacionamentos dos shoppings centers. Essas 
receitas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime de competência, conforme 
utilização do espaço do estacionamento pelo cliente, de acordo com tabela de preços por carga 
horária, sendo cobrado sobre o período utilizado. 
 
Receita com prestação de serviços 
 
Refere-se à prestação de serviços de administração, consultoria, serviços de telefonia e 
comercialização de energia elétrica para Shopping Centers. As receitas com prestação desses 
serviços e comercialização são reconhecidas de acordo com o regime de competência, 
conforme período em que a prestação de serviços e comercialização são executados. 
 
Receita de juros  
 
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que 
rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros 
efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa 
ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, 
quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é 
incluída na rubrica receita financeira, na demonstração do resultado. 
 

 3.2. Imobilizado 

O saldo consolidado do ativo imobilizado em 31 de dezembro 2017 era de R$15.363 (saldos 
combinados de R$17.745 em 2016 e R$25.823 em 2015). 
 
O imobilizado é mensurado pelo seu custo de aquisição e/ou formação, que inclui os gastos 
diretamente atribuíveis, menos depreciação acumulada, calculada com base na expectativa de 
vida útil de cada ativo. 
 
Os principais itens que compõem o ativo imobilizado, em 31 de dezembro de 2017, referem-se 
a: Máquinas e equipamentos no montante líquido de R$9.873 (R$9.473 em 2016 e R$18.220 
em 2015) e instalações no montante líquido de R$3.828 (R$4.348 em 2016 e R$4.821 em 2015). 
Esses ativos referem-se, principalmente, às empresas de prestação de serviços e não são 
considerados relevantes frente às demonstrações financeiras como um todo, não sendo 
divulgados maiores dados. As principais movimentações do imobilizado como adições, baixas 
e depreciação, são demonstradas nas demonstrações de fluxos de caixa. 
 
A depreciação desses ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos 
seus valores residuais durante a vida útil estimada e revisada regularmente a cada ano ou 
quando houver algum evento significativo que altere a vida útil dos ativos. As taxas de 
depreciação das máquinas, equipamentos e instalações eram de 10% e 25%, respectivamente.  
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 3.3. Propriedades para investimento 

As propriedades para investimento são representadas por empreendimentos em shopping 
centers, conforme detalhados na Nota 1.2, mantidos para auferir rendimento de aluguel e/ou 
para valorização do capital, e são inicialmente mensuradas ao custo de aquisição e/ou 
construção, incluindo custos da transação. 
 
Após o reconhecimento inicial, as propriedades para investimento são apresentadas ao seu 
valor justo (conforme Nível 3 na classificação de Hierarquia do valor justo – Nota 16.2), apurados 
de forma individual a cada shopping center, utilizando o método de Fluxo de Caixa Descontado 
ou pelo método comparativo direto de mercado (especificamente para o terreno), atualizado 
internamente e registrado contabilmente a cada trimestre, com atualização anual por empresa 
especializada independente. No método de fluxo de caixa descontado, para a determinação das 
taxas de desconto de cada shopping center, é levado em consideração o custo de oportunidade 
para o empreendedor, considerando o nível de risco do empreendimento, a perpetuidade dos 
fluxos, o crescimento real esperado pela JHSF Malls em suas projeções e uniformes ao 
esperado pelo mercado.  
 
Especificamente para terreno, cujo projeto ainda não encontra-se em desenvolvimento, a JHSF 
Malls registrou o valor justo, suportada por empresa especializada, com base no método 
comparativo direto de mercado, para avaliação do preço de terrenos em áreas próximas, através 
de cotações e outras informações. 
 
A diferença entre o valor de custo registrado para o valor justo calculado é reconhecida 
diretamente em conta do resultado, no período em que foram apurados, a título de ganho ou 
perda com valor justo das propriedades para investimento.  
 
Vide Nota 6 para maiores detalhes sobre a determinação do valor justo dos empreendimentos, 
calculado para o exercício atual. 
 
Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando a propriedade para 
investimento deixa de ser permanentemente utilizada e não se espera nenhum benefício 
econômico futuro da sua venda (impairment). Quando da ocorrência de uma venda de 
propriedade para investimento ou parte dela, a diferença entre o valor líquido apurado entre a 
receita de venda e o seu respectivo valor contábil é reconhecida no resultado no período da 
baixa. Transferências para as ou das contas do ativo imobilizado ou estoques para a ou da 
conta de propriedades para investimento, apenas quando houver uma mudança no seu uso 
e/ou intenção de uso pela administração.  

 

 3.4. Avaliação do valor recuperável de ativos não financeiros – 
“Impairment” 

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas ou operacionais, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e caso o 
valor contábil líquido exceda o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, 
ajustando o valor contábil líquido ao seu valor recuperável. 
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O principal ativo não financeiro da JHSF Malls refere-se às Propriedades para investimento, as 
quais estão registradas ao seu valor justo, dessa forma, qualquer redução em seu valor, esse 
montante é reconhecido contabilmente como ajuste ao valor justo, ou seja, tal registro já 
demonstra o potencial efeito de impairment que poderia ser reconhecido. 
 
Na estimativa do valor em uso do ativo, quando aplicável, os fluxos de caixa futuros estimados 
são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos 
que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora 
de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato 
de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e 
interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato 
de venda firme, com base no preço do ativo em um mercado ativo, ou no preço da transação 
mais recente com ativos semelhantes. 
 
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa (UGC) é definido 
como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. A Administração considera 
todo o conglomerado, JHSF Malls, como um negócio só e uma única unidade geradora de 
caixa. 

 

 3.5. Impostos 

Imposto indiretos (PIS, COFINS, ISS e ICMS) 

 
Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas, exceto: 

 

 Quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não forem 

recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre vendas é 

reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o 

caso.  

 Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos 

sobre vendas. 

 Quando o valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como 

componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial. 

 
Para as sociedades que utilizam a sistemática do lucro real, a Contribuição ao Programa de 
Integração Social - PIS é calculada à alíquota de 1,65%, aplicada sobre o total das receitas 
operacionais, ajustadas pelas deduções e exclusões previstas pela legislação em vigor. A 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS é calculada à alíquota de 
7,60%, aplicável sobre a mesma base de cálculo do PIS. O Imposto Sobre Serviços – ISS é 
calculado pelas alíquotas entre 2% a 5%, o percentual altera de acordo com cada munícipio. O 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS é calculado pelas alíquotas entre 
20% e 30%, o percentual altera de acordo com cada estado. 
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Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 
 
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente 
de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o 
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição 
social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição 
social compreende os impostos de renda e contribuição social corrente e diferido. 
 
Conforme facultado pela legislação tributária, algumas empresas da JHSF Malls optaram pelo 
lucro presumido. Para essas sociedades, as bases de cálculo do IRPJ e CSLL são calculadas 
a razão de 32% prestação de serviços e locações e 100% sobre as demais receitas, sobre as 
quais se aplicam as alíquotas regulares dos respectivos tributos.  
 
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos 
exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido 
no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado 
dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua 
apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do 
balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios 
forem atendidos. 
 
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias 
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros 
estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a 
cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais 
provável. 

 

 3.6. Ativo e passivo contingentes 
 
Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais 
favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas 
divulgados em nota explicativa. 
 
Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e 
os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 
contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e 
os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem 
divulgados. 
 
Obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as 
probabilidades de êxito, de processos em que se questiona a inconstitucionalidade de tributos. 
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 3.7. Arrendamento mercantil 
 
Os arrendamentos nos quais uma parcela significativa dos riscos e benefícios da propriedade é 
retida pelo arrendador são classificadas como arrendamentos operacionais. As parcelas 
recebidas por esses arrendamentos operacionais são reconhecidas (líquidos de quaisquer 
incentivos pagos as arrendadoras) na demonstração do resultado pelo método linear, durante 
o período de vigência dos arrendamentos. 

 

 3.8. Outros ativos e passivos (circulante e não circulantes) 
 

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da JHSF Malls e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. 
 
Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a JHSF Malls possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é 
provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não 
circulantes. 

 

 3.9. Demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado  

As demonstrações combinadas dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e 
estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração 
dos Fluxos de Caixa (IAS 7). As demonstrações combinadas do valor adicionado foram 
elaboradas de acordo com o CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado e apresentada como 
informação suplementar para fins de IFRS. 

 

 3.10. Benefícios a empregados 

Os benefícios concedidos a empregados e administradores da JHSF Malls incluem, em adição 
a remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade social - INSS, férias, 13º salário), 
remunerações variáveis como participação nos lucros e bônus. Esses benefícios são 
registrados no resultado do exercício quando a JHSF Malls tem uma obrigação com base em 
regime de competência, à medida que são incorridos. 
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 3.11. Instrumentos financeiros 

3.11.1. Ativos financeiros  

a) Reconhecimento inicial e mensuração 
 
Ativos financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, 
empréstimos e recebíveis.  
 
A JHSF Malls determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu 
reconhecimento inicial, quando ela se torna parte das disposições contratuais do instrumento, 
que são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de investimentos não 
designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os ativos financeiros da JHSF Malls incluem caixa e 
equivalentes de caixa, contas a receber e créditos com partes relacionadas. 
 
b) Mensuração subsequente  
 
A mensuração subsequente de ativos financeiros depende da sua classificação, que pode ser 
da seguinte forma:  
 
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado  
 
Incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no 
reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são classificados 
como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. 
Esta categoria inclui instrumentos financeiros derivativos contratados pela JHSF Malls que não 
satisfazem os critérios para a contabilidade de hedge, definidos pelo CPC 38 - Instrumentos 
Financeiros (IAS 39).  
 
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial 
a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do 
resultado. 
 
A JHSF Malls avaliou seus ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, pois pretende 
negociá-los em um curto espaço de tempo. Quando a JHSF Malls não estiver em condições de 
negociar esses ativos financeiros em decorrência de mercados inativos, e a intenção da 
Administração em vendê-los no futuro próximo sofrer mudanças significativas, a JHSF Malls 
pode optar em reclassificar esses ativos financeiros em determinadas circunstâncias. A 
reclassificação para empréstimos e contas a receber depende da natureza do ativo. Essa 
avaliação não afeta quaisquer ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado 
utilizando a opção de valor justo no momento da apresentação. Esses ativos financeiros são 
representados, principalmente pelas aplicações, classificadas na rubrica de equivalentes de 
caixa. 
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Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalente de caixa incluem numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis 
(saldos em contas correntes bancárias) e aplicações financeiras junto a instituições financeiras. 
A JHSF Malls considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade 
imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de 
mudança de valor. Caso a aplicação financeira não se enquadre nesses critérios, ela é 
classificada como Títulos e valores mobiliários (“TVM”), no balanço patrimonial. Em 31 de 
dezembro de 2017, 2016 e 2015, a JHSF Malls não possuía saldo classificado como TVM. 
 
Empréstimos e recebíveis  
 
São ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados 
em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados 
ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda 
por redução ao valor recuperável, como por exemplo, o saldo de contas a receber. 
 
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou prêmio na 
aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é incluída na 
linha de receita financeira na demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor 
recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado. 
 
Contas a receber e perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (PECLD) 
 
Consiste, substancialmente, em aluguéis a receber dos lojistas dos Shopping Center, e na 
cessão de direito de uso (CDU) correspondente aos valores a receber no decurso normal das 
atividades da JHSF Malls. Os aluguéis a receber de clientes ficam classificados no circulante, 
quando o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos. Caso contrário, estarão 
apresentados no ativo não circulante. Os aluguéis a receber são, inicialmente, reconhecidos 
através dos valores presentes conforme os critérios da Nota 3.1. 
 
A JHSF Malls possui como política registrar provisões para perdas estimadas com créditos de 
liquidação duvidosa para todo o saldo a receber de clientes que apresentem títulos vencidos há 
mais de 360 (trezentos e sessenta) dias, mas que não tenham sido renegociados. Essa 
avaliação considera análises individuais dos clientes, acordos, renegociações de dívidas, 
perdas históricas, perspectivas de recebimentos, dentre outras, e o saldo foi considerado 
suficiente pela Administração para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. 
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c) Desreconhecimento (baixa) 
 
Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um 
grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando: 
 

 Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; 

 A JHSF Malls transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma 

obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a 

um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a JHSF Malls transferiu 

substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a JHSF Malls não transferiu 

nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu 

o controle sobre o ativo. 

 
Quando a JHSF Malls tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou 
tiver executado um acordo de repasse, e não tiver transferido ou retido substancialmente todos 
os riscos e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento 
contínuo da JHSF Malls com o ativo. Nesse caso, a JHSF Malls também reconhece um passivo 
associado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados com base nos direitos e 
obrigações que a JHSF Malls manteve. 
 
O envolvimento contínuo na forma de uma garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo 
valor contábil original do ativo ou pela máxima contraprestação que puder ser exigida da JHSF 
Malls, dos dois, o menor.  
 
d) Análise de recuperabilidade 

 
Um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, é considerado como não recuperável se, e 
somente se, houver evidência objetiva de ausência de recuperabilidade como resultado de um 
ou mais eventos que tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento 
de perda” incorrido) e este evento de perda tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do 
ativo financeiro, ou do grupo de ativos financeiros, que possa ser razoavelmente estimado. 
Evidência de perda por redução ao valor recuperável pode incluir indicadores de que as partes 
tomadoras do empréstimo estão passando por um momento de dificuldade financeira relevante. 
A probabilidade de que as mesmas irão entrar em falência ou outro tipo de reorganização 
financeira, default ou atraso de pagamento de juros ou principal pode ser indicada por uma 
queda mensurável do fluxo de caixa futuro estimado, como mudanças em vencimento ou 
condição econômica relacionados com defaults. 

 

 3.11.2. Passivos financeiros – não derivativos 

a) Reconhecimento inicial e mensuração  
 
Passivos financeiros são classificados como custo amortizado. A JHSF Malls determina a 
classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. 
 
Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos, 
financiamentos e debêntures, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado.  
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Os passivos financeiros da JHSF Malls incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos, 
financiamentos, debêntures, débitos com partes relacionadas e outras contas a pagar. 

 
b) Mensuração subsequente  
 
A mensuração dos passivos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seguinte 
forma:  
 
Custo amortizado 
 
Após reconhecimento inicial, empréstimos, financiamentos e debêntures, inicialmente 
registrado ao seu valor justo menos o custo da transação e sujeitos a juros são mensurados 
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. As 
despesas com juros desses empréstimos e debêntures, são reconhecidos na demonstração do 
resultado na rubrica de despesas financeiras, no momento da sua competência mensal, bem 
como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. 

 

3.11.3. Instrumentos financeiros - apresentação líquida  
 
Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente 
se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e 
se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente.  

 

3.11.4. Valor justo dos instrumentos financeiros  
 
O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros 
organizados é determinado com base nos preços de compra cotados no mercado no 
fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação.  
 
O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado 
utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de transações recentes de 
mercado (com isenção de interesses); referência ao valor justo corrente de outro instrumento 
similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação.  
 
A metodologia e o valor justo dos principais instrumentos financeiros da JHSF Malls estão 
demonstrados na Nota 16.2, os quais foram classificados como Nível 2 de acordo com a 
Hierarquia de avaliação do valor justo. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a JHSF Malls não possuía instrumentos financeiros 
derivativos. 

 

3.11.5. Fatores de risco financeiro  
 
a) Risco de crédito  
 
As operações da JHSF Malls compreendem a administração de Shopping Centers 
(empreendimentos), o aluguel das lojas objeto dos empreendimentos e outros serviços 
correlatos. 
 
A JHSF Malls está sujeita ao risco de crédito, relacionado com as contas a receber de clientes 
(lojistas), de fundo de promoção e de condomínio e associações de lojistas dos 
empreendimentos que opera, bem como sobre suas aplicações financeiras. 
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b) Risco de preço de arrendamento 
 

As receitas dependem diretamente da capacidade da JHSF Malls em locar os espaços 
disponíveis nos empreendimentos em que participa. Condições adversas podem reduzir os 
níveis de locação, bem como restringir a possibilidade de aumento do preço das locações.  
 

A geração de receitas pode ser afetada ainda por períodos de recessão e aumento dos níveis 
de vacância nos empreendimentos e/ou pela percepção negativa dos locatários acerca da 
segurança, conveniência e atratividade das áreas onde os empreendimentos estão instalados.  
 

A Administração monitora periodicamente esses riscos para minimizar os impactos em seus 
negócios.  
 

Os contratos de locação são regidos pela lei de locações. Para tanto, cabe destacar que a 
seletividade e diversificação da carteira de clientes e o monitoramento dos saldos são 
procedimentos que a JHSF Malls adota com o objetivo de minimizar perdas por inadimplência. 
 

A concentração de risco de crédito de contas a receber é minimizada devido pulverização da 
carteira de clientes, uma vez que a JHSF Malls não possui cliente ou mesmo conglomerado 
empresarial, representando mais de 2,5% do faturamento combinado. 
 
c) Risco de liquidez  
 
A previsão de fluxo de caixa é realizada individualmente para cada empresa do combinado. A 
JHSF Malls monitora as previsões contínuas de exigência da liquidez dessas empresas para 
assegurar que elas tenham caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais.  

 

3.11.6. Gestão de capital 
 
Os objetivos da JHSF Malls ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios a outras partes 
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
 

Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a JHSF Malls pode rever a política de pagamento 
de dividendos, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de 
endividamento.  
 

Um dos principais índices para monitorar a estrutura de capital é o índice de alavancagem 
financeira.  
 
Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo acervo líquido. A dívida líquida, por sua 
vez, corresponde ao total de empréstimos, financiamentos e debêntures, subtraído do montante 
de caixa e equivalentes de caixa.  
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O capital total é apurado por meio da soma do acervo líquido, conforme demonstrado no balanço 
patrimonial combinado, com a dívida líquida: 
 

  Consolidado  Combinado 

Descrição  2017  2016  2015 

Total bruto dos empréstimos e financiamentos (Nota 7.1)         105.156       192.418       285.645  

Total bruto de debêntures (Nota 7.2)         377.114       331.905       331.669  

Caixa equivalência de caixa (Nota 4)           (1.268)        (4.389)        (2.123) 

Dívida líquida (A)         481.002       519.934       615.191  

Total do acervo líquido (B)      1.164.957    1.305.747    1.476.331  

Total do capital (C) = (A) + (B)      1.645.959    1.825.681    2.091.522  

Índice de endividamento líquido - % - (A / C)  29%  28%  29% 

 
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando 
proteção, segurança e liquidez. A política de controle consiste em acompanhamento 
permanente das taxas contratadas em relação às vigentes de mercado. 
 

 3.12. Provisões 

 Geral 

Provisões são reconhecidas quando: a JHSF Malls tem uma obrigação presente (legal ou não 
formalizada) em consequência de um evento passado, que é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da 
obrigação possa ser feita. Quando a JHSF Malls espera que o valor de uma provisão seja 
reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o 
reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for 
praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do 
resultado, líquida de qualquer reembolso. O aumento da obrigação em decorrência da 
passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 
 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 
 
A JHSF Malls é parte de diversas demandas e processos judiciais e administrativos. Provisões 
são constituídas para todas as demandas judiciais referentes a processos judiciais para os quais 
é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma 
estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de 
inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais. 

 
  



JHSF MALLS  
   

Notas explicativas às demonstrações financeiras combinadas--Continuação 
31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

35 

4. Caixa e equivalentes de caixa 

  Consolidado   Combinado 

  2017  2016  2015 

Caixa e Bancos  946  3.808  2.123 

Aplicações financeiras (Notas 16.1 e 16.2)  322  581  - 

  1.268  4.389  2.123 

 
Aplicações financeiras, classificadas como equivalentes de caixa, registradas ao valor justo por meio 
do resultado, referem-se a certificados de depósito bancário, que refletem as condições usuais de 
mercado, cujo vencimento, é igual ou inferior a 90 dias. Possuem liquidez imediata e não possuem 
risco de variações significativas de flutuação em função da taxa de juros, sendo remuneradas com 
taxa de 98,5% de renda fixa de curto prazo (92% do CDI em 2016) e mensuradas ao valor justo em 
contrapartida do resultado. 
 
 

5. Contas a receber 

  Consolidado  Combinado 

  2017  2016  2015 

Aluguéis  30.684  35.976  30.986 

Prestação de serviços  2.526  4.596  3.434 

Taxa de cessão de direito de uso (a)  7.568  7.254  12.087 

Estacionamento  2.364  1.747  1.501 

Total contas a receber (Nota 16.1)  43.142  49.573  48.008 
   (-) Perda estimada com créditos de 
liquidação duvidosa (“PECLD”)  (16.874)  (13.742)  (11.385) 

Total (Nota 16.2)  26.268  35.831  36.623 

       
Circulante  24.500  32.955  32.829 

Não circulante  1.768  2.876  3.794 
 

(a) Representa as contas a receber de lojistas referente à Cessão de Direito e Uso (CDU) das 

lojas e outros espaços nos shoppings centers. As coparticipações são faturadas de acordo 

com os contratos e reconhecidas nos resultados em função do prazo do aluguel contratado, 

conforme mencionado na Nota 3.1, e os recebimentos conforme parcelas acordadas entre 

as partes. A JHSF Malls registrou a integralidade dos contratos de cessão de direito e uso, 

cujos reflexos se deram nas locações a receber com contrapartida nas cessões de direito de 

uso, no passivo, e registrada como receita, na demonstração do resultado, de forma linear, 

de acordo com o período contratual (Nota 8). 
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Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, os montantes a receber têm o seguinte cronograma 
de vencimento: 

 

 Consolidado   Combinado 

 2017  2016  2015 

Vencidos acima de 360 dias 18.243  15.960  15.456 

Vencidos até 360 dias 9.086  7.401  7.168 

Vencidos até 90 dias 519  870  842 

Vencidos até 60 dias 973  741  718 

Vencidos até 30 dias 3.755  3.924  3.800 

Total Vencidos 32.576  28.896  27.984 

      
A vencer até 365 dias 8.798  17.801  16.230 

A vencer acima 365 dias 1.768  2.876  3.794 

Total 43.142  49.573  48.008 

 
Os saldos vencidos demonstrados no quadro acima, sobre os quais não foi constituída PECLD, 
tratam-se de títulos que foram renegociados, cujos clientes encontram-se adimplentes. O aging 
list reflete a data original de cada título, não havendo alteração das datas originais dos títulos 
vencidos, que foram renegociados. 
 
A movimentação da provisão para a perda estimada com créditos de liquidação duvidosa está 
demonstrada a seguir: 

 

   Consolidado   Combinado 

   2017   2016  2015 

Saldo no início do exercício  (13.742)  (11.385)  (3.663) 
Reversão (constituição) de provisão para 

créditos de liquidação duvidosas (Nota 14)  
(3.132) 

 
(2.357) 

 
(7.722) 

Saldo no final do exercício  (16.874)  (13.742)  (11.385) 

 
 

6. Propriedades para investimento  

As propriedades para investimento referem-se ao Shopping Cidade Jardim - SCJ (em operação 
desde maio de 2008), ao Cidade Jardim Shops (em desenvolvimento), Catarina Fashion Outlet 
- CFO (em operação desde outubro de 2014), Shopping Bela Vista – SBV (em operação desde 
julho de 2012) e o Shopping Ponta Negra – SPN (em operação desde agosto de 2013), 
destinados a gerar rendas futuras e independentes. Estas propriedades mantidas para auferir 
aluguel e/ou valorização de capital são registradas como propriedade para investimento, 
mensuradas pelo seu valor justo, periodicamente revisados pela JHSF Malls. A política contábil 
relacionada às propriedades para investimentos está descrita na Nota 3.3. 
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Abaixo, o percentual de participação na operação em cada portfólio: 
 

  Participação - % 
 2017   2016   2015   

Shopping Cidade Jardim – SCJ (a) 67,00  67,00  100,00  

Catarina Fashion Outlet - CFO 100,00  100,00  100,00  

Cidade Jardim Shops 100,00  100,00  100,00  

Shopping Bela Vista - SBV 51,00  51,00  51,00  

Shopping Ponta Negra - SPN 80,00  80,00  80,00  

 

(a) A redução no percentual da participação é proveniente da cisão parcial de 33% da Propriedade para 
Investimento do Shopping Cidade Jardim em 2016 mencionada na Nota 1.1. 
 

As movimentações dos saldos de propriedades para investimento são como segue: 
 

 

Propriedades 
em operação  

Propriedades 
em 

construção  Total 

Saldos em 01 de janeiro de 2015 - Combinado 2.110.488  -  2.110.488 

Adições (b) 51.372  12.880  64.252 

Variação no valor justo das propriedades 362.527  47.971  410.498 

Saldos em 31 de dezembro de 2015 - Combinado 2.524.387  60.851  2.585.238 

Adições (b) 20.890  10.247  31.137 

Cisão parcial Shopping Cidade Jardim (Nota 1.1) (413.028)  -  (413.028) 

Variação no valor justo das propriedades 85.825  (23.747)  62.078 

Saldos em 31 de dezembro de 2016 - Combinado 2.218.074  47.351  2.265.425 

Adições 9.306  12.142  21.448 

Adição por conferência de bens (a) -  50.039  50.039 

Variação no valor justo das propriedades 180.236  (24.266)  155.970 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 - Consolidado 2.407.616  85.266  2.492.882 

 

(a) Refere-se ao terreno localizado na cidade de São Roque, recebido via aporte de capital na 

reestruturação societária, conforme mencionado na Nota 1.1. 

(b) Os juros sobre empréstimos e financiamentos e debêntures da parcela do endividamento 

utilizada na construção das propriedades para investimentos são alocados no custo dos 

referidos ativos. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a JHSF Malls não possui 

empréstimos e financiamentos específicos para construção em andamento dos shoppings 

centers, não havendo montante de juros capitalizados nas propriedades para investimento. 

Do montante total de adições, R$12.181 em 2016 e R$24.712 em 2015, referem-se a 

capitalização de juros, que não impactaram o caixa. 

 
As avaliações dos valores justos das propriedades para investimento foram elaboradas pela 
empresa especializa, Cushman e Wakefield de forma independente para os exercícios de 2017, 
2016 e 2015 (incluindo 01 de janeiro de 2015, saldo de abertura). Para a estimativa de valor 
justo de cada shopping center foi adotada a abordagem de renda através do Método de Fluxo 
de Caixa Descontado sendo que a determinação das taxas de desconto de cada shopping 
center foi determinada de acordo com o custo de oportunidade para o empreendedor, 
considerando-se o nível de risco do empreendimento, ambos segundo metodologia da 
Cushman e Wakefield.  
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Abaixo demonstramos as taxas e descontos, crescimento real na perpetuidade, prazo do fluxo 
de caixa, vacância esperada, ABL (Área Bruta Locável) e cap rate para 2017, 2016, 2015 e 01 
de janeiro de 2015, dos empreendimentos da JHSF Malls: 

 
  2017  2016  2015  01.01.2015 

Taxa de desconto  8,75%- 12,33%  8,75%-12,00%  8,75%-12,00%  8,75%-10,75% 

Taxa de crescimento 
real/perpetuidade 

 0,75%-2,00%  2,50%  2,00%  2,00% 

Prazo do fluxo de caixa  10 anos  10 anos  10 anos  10 anos 

Cap rate  7,75%-9,75%  8,00%-10,00%  8,00%-10,00%  7,75%-9,50% 

ABL - (m2) (na participação)  104.160  104.258  117.333  118.961 
ABL Vaga - (m2) (na 
participação)  6.584  8.826  7.934  15.180 

 
Pelo fato que as operações de arrendamento da JHSF Malls referem-se a períodos de longo 
prazo, houve previsibilidade para considerar 10 anos nas projeções de fluxo de caixa 
descontado, e posteriormente a sua perpetuidade. 
 
O valor potencial decorrente de futuras expansões, tanto dos shopping centers em operação 
como do shopping center em desenvolvimento, foram considerados nos fluxos de caixas 
estimados, no entanto, não foram considerados incrementos provenientes de alterações de mix 
de ocupação dos Shopping Centers. 
 
O valor justo registrado pela JHSF Malls pode sofrer uma variação no caso de alterações nas 
taxas e prazos informados na tabela acima, seja para cima como para baixo. 
 
Especificamente para o terreno localizado na cidade de São Roque, cujo o projeto ainda não 
encontra-se em desenvolvimento, a JHSF Malls concluiu, suportada pela empresa 
especializada, Mazars Cabrera Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda., que 
o valor de mercado estimado desse terreno é de R$53.741 (valor justo, líquido de despesas 
com vendas), através do método comparativo direto de mercado, onde foram executadas 
coletas e análise de ofertas disponíveis na região, incluindo alguns ajustes decorrentes de 
fatores de oferta, área, topografia, acesso/saída, localização e ainda análise estatística para 
excluir os valores atípicos (outliers). 
 
Abaixo demonstramos uma análise de sensibilidade dos valores dos ativos e os respectivos 
ajustes no resultado da JHSF Malls caso houvesse alterações nas taxas de descontos utilizadas 
para o cálculo do valor justo. Utilizamos as variações de 0,5 pontos percentuais para cima e 0,5 
pontos percentuais para baixo. 
 

    Efeitos de variações na taxa de desconto 

  

Saldos em 
2017  - 0,5 p.p  

Efeito no 
resultado  + 0,5 p.p  

Efeito no 
resultado 

Propriedades para investimento  2.492.882  2.577.489  84.607  2.411.937  (80.945) 
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7. Empréstimos, financiamentos e debêntures 

7.1. Empréstimos e financiamentos  

 

Indexador 

 Taxa de 
juros - a.a 
31/12/2017 

 Consolidado  Combinado 

   2017  2016 
 

2015 

BNDES - SBV SUB A (a) TJLP  3,05%  22.754  27.617  33.008 

BNDES - SBV SUB B (a) UMBNDES  3,05%  10.470  12.471  16.869 

BNDES - SBV SUB C (a) TJLP  2,15%  904  1.097  1.282 

BNDES - SPN SUB A (a) TJLP  4,20%  32.787  40.559  50.726 

BNDES - SPN SUB B (a) UMBNDES  4,20%  15.533  18.908  25.958 

BNDES - SPN SUB C (a) Pré  8,70%  1.302  1.618  1.945 

BNDES - SPN SUB D (a) UMBNDES  4,20%  21.406  26.054  35.770 

BNDES - SCJ - SUB A (a) TJLP  3,32%  -  -  32.357 

BNDES - SCJ - SUB B (a) SELIC  2,32%  -  -  8.081 

BNDES - SCJ - SUB C (a) Pré  3%  -  -  184 

BNDES - SCJ - SUB D (a) Pré  3%  -  -  535 

Cédula de Crédito Bancário (b) CDI  1,49%  -  64.094  78.930 

Saldo (Nota 16.1)     105.156  192.418  285.645 

Custos com empréstimos à amortizar    (297)  (1.358)  (2.233) 

Saldo líquido (Nota 16.2)     104.859  191.060  283.412 

          
Circulante     26.634  62.226  34.580 

Principal e juros     26.702  62.872  35.451 

(-) Custos     (68)  (646)  (871) 

          
Não Circulante     78.225  128.834  248.832 

Principal     78.455  129.546  250.194 

(-) Custos     (230)  (712)  (1.362) 

          
Circulante, líquido     26.634  62.226  34.580 

Não circulante, líquido     78.225  128.834  248.832 

Total     104.859  191.060  283.412 
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(a) Corresponde aos empréstimos em moeda nacional captados junto ao BNDES utilizados nos 

empreendimentos Shopping Cidade Jardim, Shopping Bela Vista, Shopping Ponta Negra, 

tendo como garantia hipotecária os próprios empreendimentos, sem exigência de covenants. 

Em 19 de dezembro de 2016, a Companhia efetuou o pagamento total do valor relativo ao 

financiamento do empreendimento Shopping Cidade Jardim, no montante de R$33.365. 

(b) Corresponde aos empréstimos de capital de giro, contratados em 28 de março de 2013, 

através de Cédula de Crédito Bancário em moeda nacional e que tinham como garantias 

notas promissórias e aval da controladora indireta, JHSF Participações S.A.. Em 02 de 

janeiro de 2017, a JHSF Malls efetuou o pagamento integral dessa dívida. 

 
Abaixo demonstramos os vencimentos e indexadores dos saldos de empréstimos e financiamentos 
com o BNDES apresentados em 31 de dezembro de 2017: 
 

 Vencimento  Indexador  Garantias 

Shopping Bela Vista (SBV) 16/05/2022  TJLP e UMBNDES  Hipoteca de 1° grau do imóvel 

Shopping Ponta Negra (SPN) 15/12/2021 e 15/01/2022  UMBNDES/ PRE / TJLP  Hipoteca de 1° grau do imóvel 
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A movimentação dos empréstimos e financiamentos, como segue: 
 

Bancos  01/01/2015  Juros  

Variação 
monetária  

Pagamento 
principal  

Pagamento 
juros  

Amortização 
de custos  2015 

BNDES  209.279  20.412  28.117  (31.453)  (19.640)  -  206.715 

Cédula de Crédito Bancário  82.561  11.337  -  (4.000)  (10.968)  -  78.930 

Amortização de Custos   (3.107)  -  -  -  -  874  (2.233) 

  288.733  31.749  28.117  (35.453)  (30.608)  874  283.412 

    (83.041)  3.449  62.780  83.155  874   

Bancos  2015  Juros  

Variação 
monetária  

Pagamento 
principal  

Pagamento 
juros  

Amortização 
de custos  2016 

BNDES  206.715  19.637  (12.783)  (67.798)  (17.447)  -  128.324 

Cédula de Crédito Bancário  78.930  12.261  -  (12.032)  (15.065)  -  64.094 

Amortização de Custos   (2.233)  -  -  -  -  875  (1.358) 

  283.412  31.898  (12.783)  (79.830)  (32.512)  875  191.060 

    (53.227)  2  47.517  39.859  114.638   

Bancos  2016  Juros  

Variação 
monetária  

Pagamento 
principal  

Pagamento 
juros  

Amortização 
de custos  2017 

BNDES  128.324  11.557  (803)  (24.578)  (9.344)  -  105.156 

Cédula de Crédito Bancário  64.094  58  -  (63.968)  (184)  -  - 

Amortização de Custos   (1.358)  -  -  -  -  1.061  (297) 

  191.060  11.615  (803)  (88.546)  (9.528)  1.061  104.859 
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As parcelas do não circulante têm o seguinte cronograma de pagamento:  
 

  Consolidado   Combinado 

Ano  2017  2016  2015 

2017  -  -  73.216 

2018  -  29.820  55.341 

2019  24.737  29.913  37.466 

2020  24.738  30.005  27.141 

2021  24.738  30.091  27.200 

a partir de 2022  4.242  9.717  29.830 

  78.455  129.546  250.194 

(-) Custos  (230)  (712)  (1.362) 

Total líquido  78.225  128.834  248.832 

 

7.2. Debêntures 

 Indexador 
 

Remuneração 
(Juros) - 

31/12/2017 

 

Consolidado  

  
Combinado 

 
 2017  2016  2015 

1ª Emissão Debêntures 
(Nota 16.1) CDI  2,70% a.a  377.114  331.905  331.669 

(-) Custo da transação   -  (4.573)  (5.353)  (5.420) 

Saldo (Nota 16.2) 
  

  372.541  326.552  326.249 

 

  

       
Circulante    39  1.875  42.691 

Principal      -  -  41.250 

Juros     917  1.905  1.669 

(-) Custos     (878)  (30)  (228) 

 

  

       
Não Circulante    372.502  324.677  283.558 

Principal     376.197  330.000  288.750 

(-) Custos     (3.695)  (5.323)  (5.192) 
 
Em 18 de dezembro de 2013, foram concluídas as seguintes operações de emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia real 
adicional, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução 
CVM nº 476/09:  
 

 1ª emissão de debêntures da CAES, no valor de R$15.000;  

 1ª emissão de debêntures da Sustenta Energia, no valor de R$20.000;  

 1ª emissão de debêntures da SAES, no valor de R$10.000;  

 1ª emissão de debêntures da JHSF Manaus, no valor de R$94.000;  

 1ª emissão de debêntures do Shopping Cidade Jardim S.A., no valor de R$140.000; e 

 1ª emissão de debêntures do Vila Catarina Shopping S.A no valor de R$51.000.  
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As operações acima sofreram alterações ao longo do tempo, sendo a última em 15 de dezembro de 
2017, e as condições atuais são (i) taxa equivalente a CDI+2,7% a.a.; (ii) amortização mensal dos 
juros a partir de janeiro de 2018 (inclusive); (iii) amortização do principal, também mensal, com 
carência de 18 meses, sendo a primeira parcela em julho de 2019, sendo a última em 18 de 
dezembro de 2025. As operações têm como garantias reais o imóvel do Shopping Cidade Jardim, 
do Shopping Bela Vista e do Shopping Ponta Negra. 
 
Essas renovações de dívidas foram avaliadas no contexto de avaliação de modificação da dívida 
(Debt Modification) e concluiu-se pela não amortização antecipada de custos de captação ou 
alteração do custo amortizado. Como renovação da dívida ocorreu próximo ao encerramento do 
exercício, a JHSF Malls considera que o saldo devedor ao seu valor justo é muito próximo ao valor 
contábil. 
 
Caso nos 18 meses seguintes a última alteração realizada nas debêntures, haja redução por 
liquidação antecipada de R$200 milhões do saldo das debêntures, o prazo de início de amortização 
será prorrogado por mais 6 meses além dos 18 meses contratuais. Caso não ocorra a liquidação 
antecipada, a taxa passará a CDI + 3,4%, prospectivamente. 
 
A movimentação das debêntures, como segue: 
 

 Consolidado   Combinado 

 2017  2016  2015 

 Saldo inicial  331.905  331.669  331.430 

 Encargos  45.209  55.745  51.635 

 Pagamento de juros  -  (55.509)  (51.396) 

 Saldo  377.114  331.905  331.669 

      
Custos       
 Saldo inicial  (5.353)  (5.420)  (6.100) 

 Movimentação  780  67  680 

 Saldo  (4.573)  (5.353)  (5.420) 

 Saldo final  372.541  326.552  326.249 
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As parcelas do não circulante da emissão têm o seguinte cronograma de pagamento:  
 

 Consolidado  Combinado 

Ano 2017  2016  2015 

2017 -  -  41.250 

2018 -  55.000  41.250 

2019 28.923  55.000  41.250 

2020 57.846  55.000  41.250 

2021 57.846  55.000  41.250 

2022 57.846  55.000  41.250 

2023 57.846  55.000  41.250 

A partir de 2024 115.890  -  - 

Total  376.197  330.000  288.750 

 Custo  (3.695)  (5.323)  (5.192) 

Saldo líquido  372.502  324.677  283.558 

 
Cláusulas restritivas (covenants) 
 
As debêntures possuem cláusulas restritivas, determinando alguns compromissos assumidos pela 
JHSF Malls que podem ou não acarretar vencimento antecipado dos títulos, dentre as quais: 
 

 Descumprimento de qualquer obrigação, pecuniária ou não, prevista na escritura de emissão 
das debêntures; 

 Anulação, nulidade, inexequibilidade ou questionamento, judicial ou extrajudicial, pela 
Interveniente Garantidora e/ou por seus acionistas da garantia fidejussória ora pactuada; 

 Inadimplemento ou vencimento antecipado não sanado em prazo previsto de qualquer dívida 
da emissora, de valor igual ou superior a R$14.000, sem a devida contestação e comprovação 
da obrigação; 

 Alteração do objeto social mudando substancialmente as atividades praticadas atualmente; 
 

 Não atendimento ao valor mínimo de receita de aluguéis do Shopping Cidade Jardim, conforme limites 
fixados na escritura de debêntures partindo de R$29.000, em 2014, de forma crescente até R$33.000, em 
2023; 

 Protesto legítimo de títulos de valor igual ou superior a R$14.000 sem devida resolução em até 
5 (cinco) dias úteis. 

 
A JHSF Malls não possui dívidas cujos covenants requerem apresentação dos indicadores 
financeiros (ratios). 
 
A JHSF Malls acompanha periodicamente o cumprimento das cláusulas contratuais (covenants) de 
acordo com as regras contratuais. Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 
2015, não foram observadas evidências de descumprimentos das cláusulas contratuais. 
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8. Receita diferida / cessão de direito de uso 

Refere-se aos valores a título de cessão de direito de uso de lojas dos shoppings centers da JHSF 
Malls, os quais são apropriados ao resultado de acordo com os prazos dos contratos de locação 
junto aos lojistas. A política contábil relacionada à receita diferida está descrita na Nota 3.1.  
  

Consolidado   Combinado  
2017  2016 

 
2015 

Cessão de direito de uso 14.287 
 

21.444 
 

33.085  
14.287 

 
21.444 

 
33.085 

      

Circulante 6.404 
 

9.581 
 

10.754 

Não circulante 7.883 
 

11.863 
 

22.331 

 
O reconhecimento dessa receita diferida na demonstração do resultado não está relacionado 
diretamente ao prazo de recebimento financeiro, mas do período contratual vigente, conforme 
período de competência. 
 

9. Partes relacionadas 

A JHSF Malls possui conta corrente entre a JHSF Malls e empresas sobre o mesmo controle, 
incluindo a controladora direta, JHSF Incorporações S.A, e a controladora indireta, JHSF 
Participações, tendo por objetivo suprir recursos para a manutenção das atividades operacionais, 
sendo que estas operações não possuem remuneração conforme acordado entre as partes e nem 
vencimento. Por esse motivo, os saldos de ativos foram classificados no ativo não circulante e o 
saldo de passivo no curto prazo, conforme período previsto para a sua liquidação. As transações 
realizadas entre as empresas que compõem as demonstrações financeiras combinadas, foram 
eliminadas no processo de combinação de ativos e passivos, conforme descrito na Nota 2.1. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, os saldos ativos e passivos com partes relacionadas 
estão assim apresentados: 
 

 Consolidado  Combinado 

Ativo: 2017  2016 
 

2015 

JHSF Participações S.A. -  34.130  16.175 
Soberana Administradora de Bens 

S.A. -  1.165  821 

Bela Vista Adm. de Condomínio -  2.583  - 

Outros -  6.442  9.273 

Total (Nota 16.1) -  44.320  26.269 
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 Consolidado  Combinado 

Passivo: 2017  2016 
 

2015 

JHSF Participações S.A. (Nota 1.1) 300.000  -  - 

JHSF Incorporações S.A. -  152  28.465 

Shopping Vila Madalena Ltda. -  688  688 

Outros -  333  38 

Total (Notas 16.1 e 16.2) 300.000  1.173  29.191 

 

 Consolidado  Combinado 

Passivo (dividendos): 2017  2016 
 

2015 

JHSF Participações S.A. 67.276   65.346   24.844    
         67.276           65.346           24.844  

 
O saldo a pagar à JHSF Participações S.A., refere-se ao saldo final relacionado às transações onde 
a JHSF Malls adquiriu, a participação no Shopping Ponta Negra e no Shopping Bela Vista, em adição 
à regularização dos saldos entre as partes através do processo de reestruturação societária 
demonstrada na Nota 1.1, onde os saldos devidos entre as partes foram levados à JHSF 
Participações, que centralizou todos os saldos e passou a ser credor da JHSF Malls, não havendo 
mais qualquer saldo entre as empresas do mesmo grupo econômico com a JHSF Malls. 
 
O saldo de dividendos a pagar, referem- se à dividendos apurados no exercício e em exercícios 
anteriores, pela JHSF Malls S.A. e por outras empresas para a JHSF Participações S.A.. 
 
A Companhia incorreu em despesas com remuneração da diretoria e pessoal, serviços jurídicos, 
despesas com viagens e outros serviços alocados na JHSF Participações S.A. e rateadas através 
de Cost Sharing, que são faturadas através de notas de débito para a Companhia e suas controladas. 
Os montantes referentes a essas despesas estão demonstrados na Nota 13. 
 
Remuneração dos administradores 
 
As remunerações dos administradores para os exercícios de 2017, 2016 e 2015 estão demonstradas 
a seguir e estão classificadas na rubrica Custos, na demonstração do resultado: 
 

Diretoria Estatutária e Administradores 
 Combinado  Combinado 

 2017  2016 
 

2015 

Número de Membros  2  2  2 

Salário / Pró-labore / Remuneração  725  1.278  1.056 

Bonificação  1.109  1.019  - 

Benefícios Diretos e Indiretos  69  164  134 

Remuneração Total  1.903  2.461  1.190 
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Em Assembleia Geral Extraordinária de 31 de dezembro de 2017, os acionistas da Companhia 
aprovaram a criação do Conselho de Administração e a eleição de 03 membros com mandatos de 
01 ano. Adicionalmente, foi aprovada a criação do Comitê de Auditoria Estatutário cujo os membros 
foram eleitos em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 31 de dezembro de 2017. 
 
Os membros eleitos do Conselho de Administração e do comitê de auditoria estatutária não auferiram 
remuneração no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. 
 

10. Impostos e contribuições correntes e diferidos 
 

10.1. Impostos e contribuições diferidos 
 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais 
futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal dos ativos e passivos e os seus 
respectivos valores contábeis.  
 
Dada à natureza, os impostos e contribuições diferidos estão apresentados da seguinte forma: 
  

Consolidado  Combinado  
2017 

 
2016 

 
2015 

Bases tributárias Ativo 
 

Passivo 
 

Líquido 
 

Ativo 
 

Passivo 
 

Líquido 
 

Ativo 
 

Passivo 
 

Líquido 

Depreciação fiscal -  (46.370)  (46.370)  -  (34.812)  (34.812)  -  (20.948)  (20.948) 
Outros impostos diferidos -  (11)  (11)  -  (40)  (40)  -  (300)  (300) 
PECLD 16.351  -  16.351  15.466  -  15.466  18.750  -  18.750 
Prejuízo fiscal 34.331  -  34.331  34.331  -  34.331  34.331  -  34.331 
Valor justo PPI's -  (509.525)  (509.525)  -  (457.412)  (457.412)  -  (524.929)  (524.929) 

 50.682 
 

(555.906) 
 

(505.224) 
 

49.797 
 

(492.264) 
 

(442.467) 
 

53.081 
 

(546.177) 
 

(493.096) 

 
Em 31 de dezembro de 2017, a base de prejuízo fiscal combinada é de R$176.860 (R$145.307 em 
2016 e R$115.417 em 2015), gerados pelas operações de shoppings, para aproveitamento futuro, 
para os quais foram constituídos imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, com base 
na expectativa da Administração de geração de resultado tributável nos próximos anos, que serão 
capazes de absorver o prejuízo fiscal, limitando ao valor demonstrado no quadro acima.  
 

Abaixo a movimentação do prejuízo fiscal de 2017, 2016 e 2015: 

 

  2017 

Prejuízo fiscal em 01/01/2015  75.631 
Movimentação  39.786 

Prejuízo fiscal em 31/12/2015  115.417 

Movimentação  29.890 

Prejuízo fiscal em 31/12/2016  145.307 

Movimentação  31.553 

Prejuízo fiscal em 31/12/2017  176.860 

 
Conforme mencionado na nota 1.1 (b), em função da cisão parcial de 33% do Shopping Cidade 
Jardim em 2016, a Companhia reverteu o montante de R$87.824 de tributos diferidos passivos contra 
o patrimônio líquido, não gerando impacto no resultado do exercício. 
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A utilização estimada pela Administração dos créditos tributários sobre prejuízo fiscais, deve seguir 
o seguinte cronograma:  
 

Ano  2017 

2018              5.714  

2019              6.439  

2020              3.971  

2021              4.353  

2022              2.877  

2023 em diante            10.977  

            34.331  

 
Em linha com a Instrução CVM 371, a Administração da Companhia, em conjunto com o Comitê de 
Auditoria, examinaram e aprovaram o estudo para a realização dos tributos diferidos ativos, sem 
ressalvas. 
 

10.2. Reconciliação do imposto de renda e da contribuição social 

Segue abaixo a reconciliação dos montantes de imposto de renda e contribuição social no resultado 
do exercício: 
 

  Consolidado  Combinado 

  2017  2016  2015 

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  186.196  95.528  406.064 
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%)  (63.307)  (32.480)  (138.062) 
 

 
 

 
 

 
 

Ajustes para apuração de alíquota efetiva  
 

 
 

 
 

    Registro de diferido ativo prejuízo fiscal   -  -  34.331 
    Outras diferenças permanentes/empresas lucro presumido   1.098  (4.231)  (7.120) 

Resultado com imposto de renda e contribuição social   (62.209)  (36.711)  (110.851) 

Imposto de renda e contribuição social correntes   (2.935)  (3.182)  (4.460) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos   (59.274)  (33.530)  (106.391) 

Resultado com imposto de renda e contribuição social   (62.209)  (36.712)  (110.851) 

              

Taxa efetiva  33,4%  38,4%  27,3% 
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11. Provisão para demandas judiciais 

As empresas que compõem a JHSF Malls são partes envolvidas em processos trabalhistas, cíveis e 
tributários que se encontram em instâncias diversas. As provisões para demandas judiciais, 
constituídas para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em curso, são 
estabelecidas e atualizadas com base na avaliação da administração, fundamentada na opinião de 
seus assessores legais: 
 
Provável: 

  Trabalhistas   Tributária   Cíveis   Total 

Saldos em 01 de janeiro de 2015 (combinado)  100  -  176  276 

Provisão / (reversão) 2015 (Nota 14)  764  -  (176)  588 

Saldos em 31 de dezembro de 2015 (combinado)  864  -  -  864 

Provisão / (reversão) 2016 (Nota 14)  (701)  -  892  191 

Saldos em 31 de dezembro de 2016 (combinado)  163  -  892  1.055 

Provisão / (reversão) 2017 (Nota 14)  105  70  (803)  (628) 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 (consolidado)  268  70  89  427 

 
As empresas que compõem a JHSF Malls estão envolvidas em outros processos trabalhistas, 
tributários e cíveis surgidos no curso normal dos seus negócios, os quais, na opinião da 
administração e de seus assessores legais, têm expectativa de perda classificada como possível. 
Consequentemente, nenhuma provisão foi constituída para fazer face ao possível desfecho 
desfavorável destes. Os montantes desses processos são: 
 
Possível: 
 

  

Trabalhistas e 
Administrativo  Tributárias  Cíveis  

Saldos em 31 de dezembro de 2015 (combinado)  673  2.068  6.363  

Saldos em 31 de dezembro de 2016 (combinado)  475  1.951  8.656  

Saldos em 31 de dezembro de 2017 (consolidado)  1.463  2.424  7.744  

 

12. Receita operacional líquida 

Apresentamos abaixo a composição da receita operacional líquida para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2017, 2016 e 2015: 

      Combinado     

  2017  2016  2015 

Aluguéis  92.368  120.996  106.528 

Taxa de cessão de direito de uso  10.654  15.219  15.758 

Estacionamento  38.231  36.969  35.058 

Serviços prestados  44.658  56.749  71.933 

Receita bruta operacional  185.911  229.933  229.277 

Deduções da receita bruta (impostos)  (22.810)  (26.714)  (26.845) 

Receita líquida operacional  163.101  203.219  202.432 
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13. Despesas por natureza e função 

As despesas e custos por natureza em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 estão apresentadas 
abaixo: 

      Combinado     

  2017  2016  2015 

Despesas por função:       
  Custos  (36.775)  (52.445)  (47.488) 

  Despesas gerais e administrativas  (34.461)  (25.896)  (29.635) 

  Despesas comerciais  (3.086)  (4.944)  (3.710) 

  (74.322)  (83.285)  (80.833) 

       
Despesas por natureza:       
Custo da energia vendida  (14.306)  (21.025)  (23.909) 

Pessoal  (11.399)  (18.211)  (16.332) 

Ocupação  (8.643)  (7.040)  (4.674) 

Despesas lojas vagas - vacância  (3.643)  (5.005)  (4.433) 

Depreciações e amortizações  (2.264)  (4.686)  (4.924) 

Serviços de terceiros  (2.588)  (7.962)  (6.175) 

Comissões  (1.863)  (2.826)  (2.571) 

Promoções e eventos  (1.245)  (2.090)  (1.965) 

Custo dos serviços de telecomunicações  (1.021)  (1.380)  (1.843) 

  (46.972)  (70.225)  (66.826) 

Serviços compartilhados (a)  (27.350)  (13.060)  (14.007) 

  (74.322)  (83.285)  (80.833) 

 
a) Referem-se a despesas com remuneração da diretoria e pessoal, serviços jurídicos, 

despesas com viagens e outros serviços alocados na JHSF Participações S.A. e rateadas 
através de Cost Sharing, que são faturadas através de notas de débito para as empresas da 
JHSF Malls. 
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14. Outras despesas operacionais, líquidas 

As outras despesas operacionais, líquidas, em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 estão 
demonstradas a seguir: 

      Combinado     

  2017  2016  2015 

Provisão de perda estimada com clientes e créditos diversos (Nota 5)  (3.132)  (2.357)  (7.722) 

Perdas com fundo de promoção e condomínios (a)  -  (4.484)  (8.457) 

Provisões para demandas judiciais (Nota 11)  628  (191)  (588) 

Outras  (47)  (3)  (482) 

  (2.551)  (7.035)  (17.249) 

 
(a) Refere-se aportes para as entidades de fundo de promoção e condominiais a fim de apoiar 

o marketing de cada Shopping através de promoções e ações de mercado. 
 
 

15. Resultado financeiro 

O resultado financeiro em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 está apresentado pelas seguintes 
rubricas: 
 

      Combinado     

Receitas financeiras  2017   2016  2015 

Receitas de aplicações financeiras  53  11  308 

Juros de clientes  3.598  6.763  5.061 

Outras receitas financeiras  522  407  634 

  4.173  7.181  6.003 

Despesas financeiras       
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures 

(Notas 7.1 e 7.2)  (56.009)  (74.872)  (111.501) 

Outras despesas financeiras  (4.166)  (11.758)  (3.286) 

  (60.175)  (86.630)  (114.787) 

Resultado financeiro líquido  (56.002)  (79.449)  (108.784) 

 
 

16. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco 

A JHSF Malls participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em 
contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e a reduzir a 
exposição a riscos de crédito, de taxas de juros e de moeda.  
 
A JHSF Malls não realiza operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos. 
 
Os riscos são administrados por meio de políticas de controle, estratégias específicas e 
determinação de limites, como seguem:
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16.1. Instrumentos financeiros por categoria 

Segue demonstrativo dos principais instrumentos financeiros por categoria da JHSF Malls em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015: 
 

 Consolidado  Combinado 

 2017  2016  2015 

 

Valor 
justo pelo 
resultado  

Empréstimos 
e recebíveis e 

custo 
amortizado  Total  

Valor justo 
pelo 

resultado  

Empréstimos 
e recebíveis 

e custo 
amortizado  Total  

Valor 
justo pelo 
resultado  

Empréstimos 
e recebíveis 

e custo 
amortizado  Total 

Ativos                  

    Aplicações financeiras (Nota 4) 322  -  322  581  -  581  -  -  - 

    Contas a receber bruto (Nota 5) -  43.142  43.142  -  49.573  49.573  -  48.008  48.008 

    Créditos com partes relacionadas (Nota 9) -  -  -  -  44.320  44.320  -  26.269  26.269 

Total dos instrumentos ativos 322  43.142  43.464  581  93.893  94.474  -  74.277  74.277 

                  

Passivos                  

     Fornecedores -  4.986  4.986  -  7.900  7.900  -  10.634  10.634 

     Empréstimos e financiamentos bruto (Nota 7.1) -  105.156  105.156  -  192.418  192.418  -  285.645  285.645 

     Debêntures bruto (Nota 7.2) -  377.114  377.114  -  331.905  331.905  -  331.669  331.669 

     Débitos com partes relacionadas (Nota 9) -  300.000  300.000  -  1.173  1.173  -  29.191  29.191 

Total dos instrumentos passivos -  787.256  787.256  -  533.396  533.396  -  657.139  657.139 
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16.2. Gerenciamento de Riscos 

Risco de crédito 
 
A JHSF Malls restringe a exposição a riscos de crédito associados a bancos e a equivalentes de 
caixa, efetuando seus investimentos em instituições financeiras de primeira linha. Para minimizar os 
riscos de crédito de clientes, a JHSF Malls, na fase de cotação dos contratos de locação, submete 
seus candidatos à uma rigorosa análise de crédito, que envolve elementos quantitativos e 
qualitativos, e quando aplicável, os locatários estão garantidos por retenções, ou fiadores que 
oferecem uma garantia real, assegurando a integridade do fluxo de caixa. 
 
Adicionalmente, a JHSF Malls tem a possibilidade de retomar o espaço para disponibilizar para 
futuras novas locações. A JHSF Malls entende que não há concentração de risco de crédito relevante 
associado a clientes, uma vez que não há clientes que possuam representatividade sobre a receita 
de locação e sobre o saldo de clientes, sendo que o maior cliente representa menos de 2,5% do total 
de receita de locação. 
 
Outrossim, é a não concentração de risco de crédito relevante sobre as receitas de prestação de 
serviços, atualmente representada pela sua grande maioria com a empresa de administração de 
shopping centers, suportada pela mesma base de clientes da receita de locação, ou seja, uma 
representatividade de menos de 2,5% do total.   
 
Metodologia de cálculo do valor justo dos instrumentos financeiros 
 
Definição do valor justo é a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, 
entre partes conhecedoras e dispostas a isso em transação sem favorecimento.  
 
Hierarquização em 3 níveis para a mensuração do valor justo, sendo que a mensuração do valor 
justo é baseada nos inputs observáveis e não observáveis. Inputs observáveis refletem dados de 
mercado obtidos de fontes independentes, enquanto inputs não observáveis refletem as premissas 
de mercado da JSHF Malls. 
 
Esses dois tipos de inputs criam a hierarquia de valor justo apresentada a seguir:  
 
Nível 1 - Preços cotados para instrumentos idênticos em mercados ativos;  
 
Nível 2 - Preços cotados em mercados ativos para instrumentos similares, preços cotados para 
instrumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos de avaliação para os quais 
inputs são observáveis; e  
 
Nível 3 - Instrumentos cujos inputs significantes não são observáveis.  
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O valor justo dos principais ativos e passivos financeiros é o valor pelo qual o instrumento poderia 
ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou 
liquidação forçada. Os valores dos principais ativos e passivos financeiros ao valor justo aproximam-
se ao valor contábil, conforme demonstrado abaixo, em 31 de dezembro de 2017: 
 
     

Nível 
hierárquico do 

valor justo Ativos 
Valor 

contábil  Valor justo  
Aplicação financeira (Nota 4) 322  322  2 

Contas receber, líquido PECLD (Nota 5) 26.268  26.268  2 

       

Passivos      

Empréstimos e financiamentos, líquidos dos 
custos (Nota 7.1) 

104.859  104.859  2 

Debêntures, líquidos dos custos (Nota 7.2) 372.541  372.541  2 

Fornecedores 4.986  4.986  2 

Débitos com partes relacionadas (Nota 9) 300.000  300.000  2 

 

a) A rubrica de empréstimos e financiamentos refere-se, basicamente, ao financiamento junto 

ao BNDES, cujas condições financeiras são específicas e relacionadas a um banco de 

financiamento estatal, com taxas normalmente inferiores ao mercado e sem concorrência 

interna, diante das condições dadas por incentivos promovidos pelo próprio governo federal. 

 

b) Conforme mencionado na Nota 7.2, a JHSF Malls repactuou os termos da escritura da 1.ª 

emissão de debêntures, sua e de suas controladas, e de seus respectivos aditivos em 15 de 

dezembro de 2017. Entre os termos repactuados, foi reduzida a remuneração desses títulos 

de CDI + 3,40% a.a. para CDI + 2,70% a.a., adequando-a as taxas praticadas pelo mercado 

no período. Assim o JHSF Malls entende que não diferença relevante entre o saldo 

registrado em seu balanço patrimonial dessas debêntures e o seu valor justo. 

 
Especificamente em relação ao valor justo das Propriedades para investimento, cuja 
contabilização já é feita pelo seu valor justo, a classificação no Nível hierárquico é considerada 
3, em função da existência de vários inputs que não são observáveis, conforme descritos na 
Nota 6. 
 
Durante os exercícios de 2017, 2016 e 2015, não houve alterações de classificações dos níveis 
de hierarquização do valor justo dos instrumentos financeiros e não financeiros da JHSF Malls, 
mantendo-se como apresentados em 2017, ou seja, todos os instrumentos financeiros foram 
avaliados pelo Nível 2 e as propriedades para investimento pelo Nível 3. 
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Risco de taxas de juros 
 
A JHSF Malls possui empréstimos, financiamentos e debêntures indexados ao CDI, TJLP e 
UMBNDES expondo esses ativos e passivos a flutuações nas taxas de juros, além de taxa pré-
fixada. A Administração monitora o comportamento de mercado das taxas futuras de juros com o 
objetivo de avaliar eventual necessidade de contratar instrumentos de proteção ao risco de 
volatilidade dessas taxas. A JSFH Malls não contrata instrumentos financeiros derivativos para cobrir 
esse tipo de risco. 
 
Análise da sensibilidade dos principais ativos e passivos financeiros 
 
Os principais instrumentos financeiros da JHSF Malls são representados, principalmente, por 
equivalentes de caixa, empréstimos e financiamentos e debêntures, e estão registrados pelo valor 
justo por meio do resultado e/ou de custo amortizado, acrescidos de rendimentos ou encargos 
incorridos, os quais em 31 de dezembro de 2017 se aproximam dos valores de mercado, conforme 
anteriormente mencionados nos quadros da Nota 16.1 e 16.2. 
 
Os principais riscos atrelados às operações da JHSF Malls estão ligados a variação do Certificado 
de Depósito Interbancário (CDI) para as aplicações financeiras, debêntures e IGPM para aluguéis a 
receber. 
 
Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras, contas a 
receber, debêntures e empréstimos e financiamentos, a qual a JHSF Malls estava exposta, na data 
base de 31 de dezembro de 2017, foram definidos cinco cenários diferentes. Com base em projeções 
divulgadas por instituições financeiras, foi obtida a projeção do CDI, do IGPM, da TJLP, e da 
UMBNDES para os próximos 12 meses, ou seja, 31 de dezembro de 2018 e este definido como 
cenário provável, sendo calculadas variações de +25%, +50%, -25% e -50. 
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A tabela a seguir demonstra os eventuais impactos nos principais ativos e passivos sujeitos à volatilidade da sua remuneração, na hipótese dos respectivos 

cenários apresentados para os instrumentos financeiros expostos à remuneração: 
 

       

2017 

 

Provável 

 Aumento  Queda 

Exposição patrimonial  Exposição  Índice    25%  50%  -25%  -50% 

Aplicações financeiras (Nota 4)  9,93%  98,5% CDI  322  353  362  371  346  338 

Contas a receber (Nota 5)  -0,53%  IGPM  43.142  42.913  42.857  42.800  42.971  43.028 

Debêntures (Nota 7.2)  9,93%  100% CDI  (377.114)  (414.561)  (423.924)  (433.286)  (405.200)  (395.838) 

Empréstimos e financiamentos (Nota 7.1)  7,12%  TJLP  (56.445)  (60.464)  (61.469)  (62.474)  (59.460)  (58.455) 

Empréstimos e financiamentos (Nota 7.1)  6,46%  UMBNDES  (47.409)  (50.472)  (51.238)  (52.003)  (49.706)  (48.941) 

  
 

 
 

 
 (437.504)  (482.231)  (493.412)  (504.592)  (471.049)  (459.868) 

 
Risco de liquidez 

 

O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos de ativos e passivos, o que pode resultar em incapacidade de 
cumprir com as obrigações nos prazos estabelecidos. A política geral da Companhia é manter níveis de liquidez adequados para garantir que possa 
cumprir com as obrigações presentes e futuras, e aproveitar oportunidades comerciais à medida que surgirem. A Administração julga que a Companhia 
não tem risco de liquidez significativo, considerando a sua capacidade de geração de caixa firmada nos contratos de locação dos shopping centers, bem 
como das receitas de prestação de serviços, hoje representadas e suportadas pelos mesmos lojistas e locatários desses empreendimentos em atividade, 
receitas essas vinculadas a administração dos shoppings. 
 

Adicionalmente, são analisados periodicamente mecanismos e ferramentas que permitam captar recursos de forma a reverter posições que poderiam 

prejudicar nossa liquidez. 

   Fluxo de Caixa não descontado   

 Saldo Contábil  2018  2019  2020  2021  2022 em diante  Total 

Empréstimos e financiamentos bruto (Nota 7.1)            105.156     (34.511)    (32.410)    (30.008)    (27.767)      (4.536)    (129.232) 

Debêntures bruto (Nota 7.2)            377.114     (35.265)    (64.079)    (88.049)    (82.487)    (275.934)    (545.814) 

Fornecedores                 4.986       (4.986)               -                  -                  -                  -           (4.986) 

Fluxo de caixa líquido     (74.762)    (96.489)    (118.057)    (110.254)    (280.470)    (680.032) 
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Na tabela acima não está incluído o saldo a pagar para a JHSF Participações, no montante de 
R$300.000 (Nota 9), uma vez que poderá ser liquidado através de caixa ou instrumento patrimonial. 
 

16.3 Compromissos – Arrendamentos mercantis operacionais 

 Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia arrenda espaços em Shopping Centers, como 
arrendamento operacional. Esses arrendamentos são em média de 5 anos, com opção de renovação 
do arrendamento após esse período pelo arrendatário. Os pagamentos de arrendamentos mínimos 
são reajustados anualmente, de acordo com índices de mercado. Adicionalmente em alguns 
arrendamentos, proporcionam pagamentos adicionais de aluguel, que são baseados em alterações 
em índice de preço local. 
 
Os aluguéis mínimos futuros a faturar sobre os arrendamentos mercantis operacionais não 
canceláveis considerando as lojas em operação são os seguintes: 
 

  Consolidado 

2018  58.141 
2019  45.763 
2020  34.157 
2021 a 2022  44.475 

  182.536 

 

17. Informações por segmento 

Em função da concentração de suas atividades na locação de espaços em shopping centers e 
prestações de serviços voltados aos shoppings e lojistas, a JHSF Malls está organizada em uma 
única unidade de negócio, ou seja, um segmento. Os imóveis da JHSF Malls, embora sejam 
destinados a locatários lojistas, mesmo que estes participem em diversos segmentos de negócios 
da economia, não são controlados e gerenciados pela administração da JHSF Malls, como 
segmentos independentes. Os resultados da JHSF Malls são acompanhados, monitorados e 
avaliados de forma integrada.  
 
Os shoppings centers estão localizados em cidades diferentes e suas operações estão restritas à 
essas localidades, da seguinte forma: 
 

2.5 Shopping Cidade Jardim – cidade de São Paulo (SP); 

2.6 Cidade Jardim Shops – cidade de São Paulo (SP); 

a) Shopping Bela Vista – cidade de Salvados (BA); 

b) Shopping Ponta Negra – cidade de Manaus (AM); e, 

c) Catarina Fashion Outlet – cidade de São Roque (SP). 

 
Com base nos motivos apresentados acima, a JHSF Malls julga que nenhuma divulgação adicional 
seja necessária à luz do CPC22/IFRS8. 
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18. Seguros  

A JHSF Malls possui cobertura de seguro de responsabilidade para danos pessoais a terceiros e 
danos materiais a ativos tangíveis, bem como para riscos de incêndio, relâmpagos, danos elétricos, 
fenômenos naturais e explosões de gás. A cobertura contratada é considerada suficiente pela 
administração para cobrir os riscos possíveis para seus ativos e/ou suas responsabilidades.  
 
A JHSF Malls possui cobertura de seguro para os riscos abaixo. Essas coberturas são consideradas 
suficientes pela Administração para cobrir eventuais danos aos seus ativos e negócios. 
 

Resumo de seguro por modalidade  2017 

Responsabilidade civil geral         14.000  
Riscos nomeados (coberturas contra perdas e / ou danos patrimoniais e lucros cessantes aos bens 
segurados)  

     227.067  

Garantia         37.393  

       278.460  

   
 
 

21. Eventos Subsequentes  

1. Em 05 de fevereiro de 2018, a Companhia firmou com a Companhia Urbanizadora Jardim 
Panorama (“CUJP”) instrumentos particular de promessa de compra e venda, de bens imóveis para 
desenvolvimento de empreendimento imobiliário, através do qual adquire cerca de 20% de fração 
ideal em áreas de propriedade da CUJP na Cidade de São Paulo para o desenvolvimento de 
empreendimento imobiliário envolvendo centro comercial. Na mesma data, firmou com a Aveiro 
Incorporações Ltda. (“AIL”) instrumento particular de promessa de compra e venda de bens imóveis 
para desenvolvimento de empreendimento imobiliário, através do qual adquire cerca de 50% de 
fração ideal em área de propriedade da AIL, localizada na Cidade de São Paulo, bem como 
respectivos Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), para o desenvolvimento de 
empreendimento imobiliário envolvendo centro comercial. O desenvolvimento dos referidos 
empreendimentos poderá resultar em Área Bruta Locável estimada em cerca de vinte e nove mil 
metros quadrados. Ambos Instrumentos foram firmados com condições suspensivas e realizadas 
pelo valor de livros (custo de aquisição) dos respectivos bens nas proporções adquiridas. CUJP, AIL 
são controladas pela Controladora da Companhia. 

2. Em assembleia geral extraordinária realizada em 07 de fevereiro de 2018, os acionistas da 
Companhia deliberaram e aprovaram as seguintes ações e/ou definições: 

2.1 Abertura de capital da Companhia e submissão de pedido de registro de companhia aberta à 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da Instrução CVM 480. 

 

2.2 Submissão de pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão 

e celebração de Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa. 

2.3 Capital autorizado da Companhia, de forma a permitir o aumento de seu capital social, sem 

reforma estatutária, mediante emissão de novas ações, desde que o capital social não exceda 

250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de ações ordinárias. 
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2.4 Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia com adaptação às cláusulas 

mínimas exigidas pelo regulamento do Novo Mercado. Caso não haja a efetivação da oferta 

pública de ações da Companhia, os acionistas se comprometem a reformar o Estatuto Social de 

forma que o mesmo volte a ter a redação vigente antes das alterações aprovadas. 

 

2.5  Realização da oferta, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com 

a Instrução CVM 400, com o Código AMBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as ofertas 

públicas de distribuição e aquisição de valores mobiliários, sob coordenação do Banco de 

Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., do BB – Banco de Investimento S.A., do Banco 

Bradesco BBI S.A., do Banco BTG Pactual S.A., do Banco Itaú BBA S.A., e do Banco Safra S.A., 

com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado 

de capitais brasileiro, para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das ações junto a 

investidores não institucionais, com esforços de colocação das ações no exterior, conforme 

definidos na regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Comission dos Estados 

Unidos da América (SEC), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 

1933 e outros regulamentos aplicáveis, e nos demais países, que não os Estados Unidos da 

América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados 

nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-US 

persons), nos termos do regulamentos S, no âmbito do Securities Act e observada a legislação 

aplicável no país de domicílio de cada investidor. 

 

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de ações 
inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a 
até 15% do total das ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas, exclusivamente, 
para atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da 
oferta. Nos termos do artigo 172, da Lei da Sociedades por Ações, não será observado o direito 
de preferência dos acionistas da Companhia no aumento de capital decorrente da oferta. 
 

2.6 Eleição de dois membros adicionais para o Conselho de Administração, passando este órgão a 

ser composto por 05 membros, sendo dois, dos cinco, independentes.   

 

2.7 Criação de Plano de Opção de Compra de Ações aos administradores ou empregados da 

Companhia e/ou aos administradores e empregados das sociedades sob seu controle direto e/ou 

indireto. A administração do referido plano competirá ao Conselho de Administração da 

Companhia. No entanto, a vigência do plano está condicionada à concessão do registro de 

companhia aberta e listagem das ações da Companhia no segmento especial do Novo Mercado. 

Ações incluídas no plano e efeito diluidor 

Poderão ser outorgadas opções para aquisição de ações, no âmbito deste plano, opções para 
aquisição de ações representativas de, no máximo, 2% do capital social da Companhia em 07 
de fevereiro de 2018. Uma vez exercida a opção pelo beneficiário, as ações correspondentes ao 
exercício serão emitidas por meio de aumento de capital social da Companhia. Assim as opções 
para aquisição de ações, quando e se outorgadas, terão efeito diluidor de participação no 
patrimônio líquido da Companhia e, consequentemente, em seus resultados. 

A Companhia também poderá, a seu critério e observadas as regras da Comissão de Valores 
Mobiliários, entregar ações existentes em tesouraria. 
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Preço de exercício das opções  

O preço de emissão ou preço de compra, caso a Companhia opte por utilizar ações em tesouraria 
para fazer face ao exercício das opções, das ações a serem adquiridas pelos beneficiários do 
plano em decorrência do exercício das opções, será determinado pelo Conselho de 
Administração ao tempo do lançamento do programa aplicável e será equivalente ao valor médio 
da cotação diária das referidas ações negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, nos últimos 
trinta pregões imediatamente anteriores à data da outorga da opção. 

O preço de exercício poderá, em qualquer caso, ser atualizado monetariamente com base na 
variação de um índice de preços a ser determinado pelo Conselho de Administração e acrescido 
de juros, a uma taxa também determinada a critério do Conselho de Administração. 

O Conselho de Administração da Companhia poderá determinar que o beneficiário destine uma 
parcela da gratificação anual paga pela Companhia ao beneficiário, a título de bônus ou 
participação nos lucros, líquida de imposto de renda e outros encargos incidentes, para aquisição 
das ações decorrentes do exercício das opções a serem outorgadas. 

Até a data de emissão destas demonstrações financeiras consolidadas/combinadas, não 
ocorreram outorgas de opções para aquisição de ações da Companhia. 

 
2.8 Autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementação das 

deliberações acima mencionadas. 

 

2.9 Definir, que a partir da datada AGE, 07 de fevereiro de 2018, todas as comunicações e 

publicações da Companhia serão realizadas por meio do Diário Oficial de São Paulo e do jornal 

O Estado de São Paulo. 

 

2.10 A Administração da Companhia proporá que os dividendos mínimos obrigatórios sejam 

destinados para reserva de retenção de lucros. 

 


